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Ovcrgedrukt uit het Tijdsctirift voor

\t *! Entomologie. (Dl. X. 1867.)

EENI6E NOORD-AMERICAANSCHE DIPTERA,

F. M. VAN DER WULP.

In den Iaatsten lijd hebben de Noord-Americaansche Diptera,

na die van ons eigen werelddeel, bijzonder de aandacht getrok-

ken van velen, die zich met de studie dezer insecten-orde bezig

houden, en bet laat zich aanzien dat binnen betrekkelijk weinig

jaren, de fauna van Noord-America , wat de tweevleugeligen

belreft, bijna even goed bekend zal zijn als die van Europa.

De aanleiding hiertoe is vooral geweest, dat de Baron van Osten-

Sacken , die zich reeds sints lang als uilnemend dipteroloog had

doen kennen, in zijne betrekking van Secretaris der Russische

legatie te Washington , een geruimen tijd aldaar heeft doorge-

bragt en zich die gelegenheid heeft ten nutte gemaakt, om er

eene rijke en uitmuntende verzameling van Diptera bijeen te

brengen, terwijl professor Low te Meseritz begonnen is, de

massa der daarin vervatte soorten , te gelijk met een aantal

anderen, die reeds vroeger uit Noord -America waren overgebragt,

op de hem eigene, meesterlijke wijze uileen te zetten en te

beschrijven.

Eene kleine verzameling van IVoord-Americaansche Diptera

,

door den heer Thure Kumlien met insecten van andere orden uit

Wisconsin aan het Leydsche museum toegezonden, werd dan ook

met groote belangstelling door den zoo ijverigen en verdienste-

lijken Conservator bij die inrigting, Dr. Snellen van Vollenhoven,

ontvangen, die mij wclwillend in de gelegenheid stelde deze

voorwerpen te onderzoeken en met de bestaande beschrijvingen

le vergelijken.
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Ofschoon het aantal der daarin voorkomende soorten niet zeer

groot was, — ongeveer een honderdlal, — vond ik daarin al

dadelijk bevestigd, dat de fauna van Noord-America ten aanzien

der twcevleugeligen , van die van Europa niet zoo sterk ver-

schilt als men zou verwachten van twee werelddeelen door den

breeden oceaan van een gescheiden ; niet alleen dat de vormen

over het algemeen eene opmerkelijke ovcreenkomst aanbieden
,

maar zelfs verscheidene bij ons gewone soorten zijn ook daar

aanwezig. Onder de soorten, die ik onderzocht, vond ik de

volgenden , die ook bij ons voorkomen

:

Chironomus riparius, Meig.

» aprilinus, Meig.

» chloris, Meig.

» pedellus , Linn.

» viridis, Macq.

Tanypus monilis , Linn.

Coenomyia ferruginea, Latr.

Nemotelus nigrinus , Fall.

Tabanus bromius , Linn.

Syrilta pipiens , Linn.

Melanostoma mellina, Linn.

Gastrophilus Equi, Fabr.

Gymnosoma rolundata, Linn.

Lucilia Caesar, Linn.

Sapromyza longipennis , Fabr.

» lupulina* Fabr.

b notata , Fail.

01ferula Ardeae, Macq.

Zooveel ik Jieb kunnen nagaan , was bet, bebalve alleen van

Syrilta pipiens, Gastrophilus Equi, Gymnosoma rolundala en

Lucilia Caesar, van de overige hier opgcnoemde soorten niet

bckcnd, dat zij ook in Noord-America worden gevonden.

Daarentegcn waren onder de overigen belrekkelijk slechts

wcinig soorten , die ik naar reeds beslaandc beschrijvingen kon

beslcmmen, en wcl:

Bibio fuscipennis, Macq. Dipt. exot. I. 1. 87. 5.
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manorial museum
WASHINGTON

Bibio hirtus, Low, Berl. Ent. Zeitschrift 1864. 51. 2.

Beris lata, Walk. List. Brit. mus. I. 127 '.

Straliomyia quadrigemina, Low, Berl. Ent. Zeitschr. 1865. 199. 4.

Odontonigui pilimana , Low, 1. c. 146. 27.

Chrysops obsolelus, Wied. Aussereur. Zweifl. I. 211. 25.

£nw stylatus, Fabr. Wied. 1. c. I. 462. 57. pi. 6. f. 6.

Bombilius (Sparnopolius, Low) (ulcus, Wied. 1. c. I. 547. 27.

Anthrax Pluto, Wied. 1. c. I. 261. 11.

Leptis myslacea, Macq. Dipt. exot. II. 1. 30. 1.

Eristalis transcersus, Wied. Aussereur. Zweifl. II. 188. 51.

Psilopus Sipho, Say, Low, Monograph. Dipt. North -Amer.

II. 247. 2.

Psilopus scobinalor, Low, 1. c. 268. 11.

Chrysotus discolor, Low, 1. c. 182. 9.

Saucropus superbiens , Low, 1. c. 227. 5.

Dolichopus scoparius , Low , I. c. 70. 58 s
.

» hifractus , Low, 1. c. 55. 24.

Tetanocera plebeia, Low, 1. c. I. 120. 11.

» plumosa, Low, 1. c. I. 121. 12.

» flavescens , Low, 1. c. I. 115. 5.

1 Deze soort onderscheidt zicli , behalve door breederen vorm, ook vooral door het

ongedoornde scliildje , en zal waarschijnlijk tot een nieuw geslacht aanleiding geven.

s Van Dol. scopiarius , die door Low naar een enkel $ is beschreven, heb ik niet

alleen een $ , inaar ook een ? in de bezending van den beer Kumlien gevonden.

Het $ is ongelukkig niet zoo gaaf, dat ik in staat zou zijn Low's besehrijving, die

ten opzigte der geslacbtsdeelen , om gelijke reden onvolledig moet blijven , geheel aan

te vullen ; alleen kau ik er bijvoegen, dat het hypopygium glanzig zwart is, met

ilaauwen metaalglans en van onderen met eenige witte bestuiving ; de lamellen zijn

van dezelfde gele kleur als de pooten , groot , aan het uiteinde van boven boekig

,

van onderen afgerond ; de bovenzijde is als omgevouwen en heeft nan den binnenkant

eene uiterst korte , zwarte beharing ; daarentegen is aan de bnitenzijde geene bewim-

pering met borstels aanwezig, althans deze bevindt zich bij het exemplaar, dat ik

voor oogen heb en dat blijkbaar geleden heeft, aan geen der beide lamellen. De voor-

heupen hebben , behalve de zwarte beharing , waar Low van spreekt , ook eene dui-

delijke witte bestuiving. Het ? heeft het aangezigt breeder , zilverachtig grijs , met

het onderste derdedeel iets vooruitstekend en van boven met eene flaauwe langsgroeve;

de pooten zijn eenvoudig ; aan al de tarsen zijn de vier laatste leden zwartbruin , aan

de voortarsen gaat die kleur ook nog tot de spits van het eerste lid over; in het

niet verdonkerd zijn van de spits «der achterscheenen en alle overige kenmerken komt

het zoodanig met het $ overeen , dat er geen twijfel overblijft, of het wel tot deze

soort moet gebragt worden.
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Sapromyza compedila, Low, Dipt. Amer. Seplentr. indigena,

Genturia l
ma

. 41. 76.

Calobata antennipes. Say, Wiedemann, Aussereur. Zweifl. II.

546. 25.

Chlorops trivialis, Low, Berl. Ent. Zeitschrift, 1865. 47. 87.

Olfersia americana. Leach. Wiedem. 1. c. II. 606. 1.

Verscheidene andere soorten , waarop ik geene der beschrij-

vingen, die mij ten dienste stonden, kon toepassen, moel ik

voor nog onbeschreven houden , en van deze laat ik daarom de

beschrijving hier volgen.

1 . Culex lestaceus. (Plaat 5 , fig. 1
.)

Testaceus; thorace subviltato ; abdomine linea laterali nigri-

cans ; pedibus lulescentibus : alis immaculatis. $ long. 2| lin.

Kop donkerbruin ; schedel en achterhoofd met grove , bruine

beharing. Sprieten lichtbruin, zwartachtig geringeld; de vederbos

lichtbruin met bleekgelen weerschijn. Zuiger langer dan de kop

en tborax , in 't midden lichtbruin , aan den wortel en de spits

donkerder. Voelers (zie pi. 5, fig. 1) lichtbruin, de spits der

geledingen donker; het tweede lid het langst, ongeveer een

derde langer dan het eerste; de beide laatste leden ieder ter

halver lengte van het tweede lid ; van digt voor de spits van het

tweede lid tot een weinig voor het uiteinde is aan de ondcr-

zijde eene aaneengeschakelde , digte, vrij lange beharing van

donkerbruine kleur, met bruingelen weerschijn; van boven en

aan de uiterste spits eene borstelige , minder digte beharing.

Thorax van boven donker geelbruin ; de schubachtige beharing

,

waarvan de topjes goudgeel zijn, wijzigt eenigzins de grondkleur

en laat een paar onduidelijke langsstrepen vrij ; het schildje deelt

in de kleur en beharing van den thorax; borstzijden en achterrug

geelbruin; boven de achterste heupen een vlekachtige, geelachtig

wilte weerschijn. Achterlijf platgedrukt, geelbruin, aan weder-
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zijden met zwarlachtige zijstreep, die vooral aan de laatste

ringen dnidelijk wordt en daar ook eenigzins eenen achterzoom

vorml ; de laatsle ring bijna geheel zwartbruin ; de tang korter

dan die ring
,

geelbruin ; beharing des achterlijfs matig lang en

digt, geelachlig. Pooten en kolfjes vrij helder brningeel. Vleu-

gels met geelachlige tint ; de aderen en scbubben lichlbruin :

de bovenste basaal-cel langer dan de ondersle.

2. Anopheles annuUmanus. (Plaat o , fig. 2.)

Fuscus; tibiis anlicis albis fusco-annulatis : melatarso poslico

tibia longiori. S. long. 9 lin.

Kop zwartbruin ; achlerhoofd met grove zwarte beharing.

Sprielen witachtig, bruin geringeld; vederbos lichtbruin met

gelen weerscbijn. Zuiger anderhalf maal zoo lang als kop en

thorax , zwartbruin , van boven en aan de spits met lichten

weerscbijn. Voelers (zie pi. 5, fig. 2) bruin; de beide eerste

leden donkerder; het tweede lid een weinig langer dan het

eerste, le zamen zoo lang als de sprielen; de beide laatste leden

ieder naauwelijks half zoo lang als bet tweede, bruingeel, te

zamen elliptisch verbreed, schraal met lange baren bezet. Thorax,

schildje en achterrug donkerbruin, met fijne gele beharing; van

de schouders naar den vleugelworlel een smalle licbtgrijze zoom,

die in t midden eenigzins hoekig naar onderen is uitgebogen
;

de borstzijden grootendeels lichtgrijs bestoven. Achterlijf naar

evenredigbeid kort, graauwbruin ; de achterzoom der ringen

zwartbruin, hetgeen op den buik , vvaar de grondkleur lichter

is, meer in het oog valt; de tang korter dan de laatste lijfs-

ring, met lange omgebogen spitsen; beharing des achterlijfs matig

digt, fijn, van blonde kleur. Pooten donkerbruin; de heupen

en de wortel der dijen bruingeel; het uileinde der dijen bijna

zwart, waarlegen de bleekgele of witachlige kniespilsen duidelijk

uitkomen ; digt bij den wortel der middendijen is een witachtige

ring, aan beide zijden begrensd door eene bruine kleur, don-

kerder dan de grondkleur ; de voorscheenen , met uitzondering

van het wortel-derdedeel , witachtig, met drie donkerbruine



(i EEMGE NOORtf-AMERICAANSCHE DIPTERA.

ringen , waarvan de laatste zeer kort voor de spits , die weder

wit of geelachtig is; die lichte kleur bevindt zich ook aan de

spits der overige scheenen; de achlerpooten zijn lang en dun,

vooral de tarsen ,
waarvan het eersle lid een vierde langer is

dan de scheenen. Kolfjes zwartbruin, de steel en de wortel

van den knop lichter. Vleugels langer dan bet achterlijf, met

flaauvve graauwachtige lint ; aderen en schubben bruin ; in

"I midden onder den voorrand, op de tweede langsader, bevindt

zich een vlekje en een weinig verder, over de kleine dwarsader,

een tweede , beiden door ophooping van schubbetjes gevormd ;

de bovenste basaal-cel is iets langer dan de onderste.

5. Tanypus futilis.

Fuscus ; abdomine albido
,
fusco-annulato ; scutello

,
pedibus

,

halleribusque pallide flavis; alls pilosulls , nebulosis\ submacu-

lalis ; furca nervi longiludinalis quintl sessili. £. long. 1^ lin.

Kop donkerbruin , tegcn den oogrand met lichten weerschijn

;

zuiger en voelertjes bruin ; sprieten met de vederbos bruingeel.

Thorax matig gewulfd, donkerbruin; de voorrand, de schouders

en een paar langsstrepen over den rug met witachtigen weer-

schijn; schildje vuilgeel; achterrug zwartachtig. Achterlijf door-

schijnend wilachtig, met breeden bruinen achterzoom der ringen

en eene zwartbruine, afgebroken rugsireep ; de laatste ringen

over het geheel verdonkerd , eenigzins plalgedrukt , de beide

laalsten een weinig verbreed; de tang bruingeel, zoo lang als

de laatste ring ; beharing des achteiiijfs bleekgeel of lichlbruin
,

vrij digt en lang. Pooten eenkleurig bleek bruingeel; de heupen

alleen iets donkerder; do voortarsen onbebaard; het eerste lid

ongeveer een vierde korter dan de scheenen; de voordijnen aan

de onderzijde , zoomede de geheele achlersle pooten n>et fijne

,

matig lange, geelachtige beharing. Kolfjes bleekgeel of witachtig.

Vleugels behaard, daardoor graauwachtig, wolkachlig gevlekt

;

het meest vallen in het oog een vlekje over de dwarsaderen, een

vlekje meer naar de vleugelspits tusschen de derde en vierde

langsaderen , en een vlekje onder de dwarsaderen niet ver van
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den achterrand; het dwarsadertje aan den vleugelworlel is. zwart

geteekend; de vierde langsader is voor hare uitmonding aan de

vleugelspits iets naar beneden gebogen; de vorkcel der vijfde

langsader begint aan de achterdwarsader en is alzoo ongesteeld.

4. Glaphyroptera lateralis. (Plaat 5, fig. o, 4.)

Ochracea ; thorace utrinque macula majuscula , abdomine punctis

lateralibus nigris ; antennis infuscalis , basi ferruginea ; pedibus

flavis, tarsis obscuris ; alls flavescentibus , fascia ante apicem

dilute fitsca. ?. long. 2 lin.

Glanzig okergeel, tot het roestkleurige overhellende; aangezigt

en monddeelen iets bleeker; voorhoofd en schedel met eenige

korte gele borstels; bijoogen zwart, op eene iets gebogen dwars-

lijn geplaatst; het middensle kleiner, de buitenste digt bij den

oogrand. Sprieten zoo Iang als de thorax; de vijf eerste leden

roestkleurig, vervolgens tot eene donkerbruine kleur wegsmel-

tende. Thorax met eene tlaauwe aanduiding van een bruinach-

tigen middenband ; ter wederzijde met eene groole , scherp be-

grensde zwarte vlek, die boven den zijrand zich tot digt bij het

schildje voortzet en onder dien zijrand en den vlengelwortel zich

naar achleren tot legen den achterrug nitbreidt 5 deze laatste

vooral in de zijden sterk ontvvikkeld en aan weerskanten lobachtig

uitstekende; op den thorax eene korte, borstelige beharing, die

op de zwarte gedeelten zwart, overigens geel is; aan den ach-

terrand van het schildje eenige langere
,

gele of bruingele

haren. Achterlijf elliplisch, een weinig platgedrukt, iets breeder

dan de thorax; op den rug vooral naar achteren bruin wordende.

met zwarte zijvlekjes aan de tweede en volgende ringen en eene

korte, borstelige, geelachtige beharing. Pooten eenkleurig geel;

de tar-en alleen wat bruinachtig; de eindsporen der scheenen

geel; het eerste lid der voortarsen ongeveer zoo lang als de

seheenen en een vierde korter dan de overige leden te zamen.

Kolfjes klein, geel. Vleugels met geelachtige lint, die langs

den voorrand krachliger is; voor de spits een flaauwe bruinacb-

tige dwarsband, die aan den voorrand voor de uitmonding der
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derde langsader ' smal begint , naar ondereo zich verbreedl on

den achlerrand nicl volkomen bereikt : ook in den book , dien

de vijfde langsader aan haar uileinde mel den vlengelrand maakf
.,

is eene donkere schaduw ; de wortel van de vorkcel der vierde

langsader ligt juist onder het naar cen dwarsadertje gelijkende

begin der derde langsader: die vorkcel is aan bare nifmonding

onder de vleugelspits een weinig vernaauwd , de worlel van de

vorkcel der vijfde langsader ligt veel nieer naar den vlengelworlel

en haar bovensle arm bangt bij zijnen oorsprong niet volkomen

met den ondersten le zamen.

5. Subula tenthredinoides. (Plaat 5, fig. 5— 7.)

Thorace nigro
, flavo-maculalo : abdomine rufu , basi nigro :

pedibus flavis ,
femorum tibiarumque posticorum apice nigra.

$. long. 5 lin.

Kop zwart; voorhoofd smal, mel grijzen haarglans, die boven

de sprieten bet digtste is en op den scbedel de bijoogen vrijlaat;

aangezigt uiterst kort; zuiger en voelertjes geel, zeer dik. Sprie-

ten langer dan de kop, bruin; de beidc eerste leden kort , bet

derde veel langer, cylindriscb, geleed , naar bet uileinde spits

toeloopend. Thorax , scbildje en acblerrug zwart mel eenigen

glans
;
geel geteekend zijn : de schouderknubbels, een band van

daar naar den vleugelwortel , eene vlek onder den vleugelwortel,

eene boven de voorhcupen, eene boven de middenheupen , eene

ter wederzijde aan den acblerhoek, binnenwaarts van den vleu-

gelwortel en een smal streepje ler wederzijde acbler den dwars-

naad; voorts op hot scbildje eene middenvlek, rustende tegen

den achlerrand , en een paar vlekjes ter wederzijde van den

acblerrug, waarvan het onderste ler plaalse van de inwrichting

der kolfjes, die mede geel zijn. Achtcrlijf langwerpig , van den

derden ring eenigzins verbreed en vervolgens spits uilloopende
;

de eerste ring is van voren smal geel gezoomd. overigens zwarl

,

1 Bij de benoeraing dezer aderen volg ik het stelsel , door Seliiner in zijne Fauna

oHstr'iaca aanijenomeii.
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dat op den tweeden ring wegsmelt tot eene heldere bruinroode

kleur, die verder het geheele achterlijf inneenil. Poolen met

de heupen helder roodgeel; de tarsen naar het uiteinde eenig-

zins gebruind; de aehterheupen verbreed en het tweede lid aan

de binnenzijde zwartbruin; de spits der aehterdijen voor ruim

een derde deel en die der achterscheenen voor ruim de belli

zwart, in welke kleur ook de sporen dezer scheenen deelen.

Vleugels met bruingele tint , die aan den voorrand kraehliger

is; aderen donkerbruin, behalve aan den uitersten wortel, alwaar

zij geel zijn ; de vorkeel der derde langsader is iels korler dan

haar steel.

G. Owytera picta.

Nigra; fronds lineis duubus, thoracis lineis quatuor, abdomi-

nis basi el apice, macula media el maculis lateralibus sulphu-

reis : anlennis pedibusque flavis. ?. long. 24 lin.

Kop glanzig zwart ; ter wederzijde van het aangezigt een zoom

van witlen weerschijn ; onder de sprieten soms een klein geel

vlekje; voorhoofd met twee gelc langsstrepen , die van voren

niet tot den sprietenwortel doorloopen en van achteren zich

vereenigende , een kring rondom de zwarte ocellenvlek vormen
;

het voorhooid is zeer glanzig , als gelakt , en heeft kort boven

de sprieten eene kleine Iangsgroeve; Iangs den achterrand der

oogen loopt een gele , vrij breede zoom , die naar onderen

smaller en witter wordt en zich in den witten weerschijn van

de gezigtskanten verliest. Spiieten roeslkleurig; het derde lid

met stompe punt; de borstel zwartbruin, even voor de spits

ingewricht. Monddeelen geel. Thorax glanzig zwart , fijn ge-

stippeld; op den rug vier gele langsbanden ; de beide midden-

sten wijd nit elkander staande, van voren iets buitenwaarts om-

gebogen, van achteren niet volkomen het schildje bereikende en

aldaar een weinig spits toeloopende; de beide uitersten van

achteren eenigzins verbreed ; nog zijn de beide schouderknubbels

geel, zoomede een smalle band van daar tot voor den vleugel-

wortel , alwaar hij zich tot eene driehoekige vlek uitbreidl

;

voorts zijn in de borstzijden een paar gele vlekjes. Schildje mcl
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de beide doorntjes geel, de dooms zoo lang als het schildjc.

Achterlijf glanzig zwart; de tweede, derde en vierde ring met

breede gele zijvlekken, die aan den rand elkander raken en

aan den binnenkant afgerond zijn; de vijfde ring is geheel geel,

even als eene vlek op den cersten ring en eene grootere dwars-

ovale op den derden ring; de buik is zwart, doch de zijvlekken

zijn ook daar zigtbaar. De gele kleur der teekeningen op kop,

thorax en achterlijf is een helder zwavelgeel. Poolen eenkleurig

roodgeel. Kolfjes bleekgeel. Vleugels glasachtig; de voorrands-

aderen geel, de overige aderen ongekleurd en alien tegen het

licht zigtbaar.

Aanmerking. Mogelijk is deze soort dezelfde als 0. unifasciata

Low (BerL Ent. Zeitschr. I860. 9. lb), doch deze is kleiner

(slechts 1| lijn) en heeft het achterlijf met gelen wortel en spits

en eene gelen dwarsband in het midden. Zij zon ook wel kim-

nen zijn 0. maculata Oliv. van Macquart's Dipteres exotiques.

Tom. 1. Part. 2. pag. 190, doch er is tamelijk veel verschil in

den vorm der gele strepcn en vlekken aan kop en thorax. Indien

picta vverkelijk tot maculata behoort , dan is deze soort onder-

hevig aan afvvijkingen.

7. Sargus marginatus.

Viridi-aeneus nitidus ; sculelli margine posteriori, abdominis

margine, incisuris, ventre, pedibus halteribusque flavis ; froute

guttulis duobus albis; ocellis in triangulo disposilis; a lis medio

subinfuscatis. $ 5. long. 5J—4f lin.

Voorhoofd in <? glanzig metaalgroen, smal en naar boven nog

smaller toeloopende; in $ glanzig metaalachtig blaauwzwart, iets

breeder en tot op den schedel dezelfde breedte behoudende, in

't midden over de geheele lengle met eene eenigzins verheven

lijst; in beide seksen boven de sprieten een paar helderwitte

druppelvlekken ; bijoogen in eenen driehoek vrij digt bijeen ge-

plaatst; aangezigt en achterhoofd glanzig zwart; beharing van

den kop geelachtig. Sprieten bruingeel, met zwarlen borstel.
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Zuiger geel. Thorax en schildje glanzig metaalgroen, dc borsl-

zijden en de achterrug zeer glanzig zwart ; schildje met min of

meer breeden gelen achterzoom ; de lijsl van de schouders

naar den vleugelwortel smal geel gezoomd ; ook de knubbel ter

wederzijde voor het schildje geelachtig. Achterlijf glanzig metaal-

groen, in ? naar het uiteinde tot het donkerpaarsche overgaande;

een smalle rand ter wederzijde en de achterrand der ringen

geel ; ook de buik geel , alleen tegen de zijden en den anus

verdonkerd; beharing van het lijf geelachtig. Pooten met de

heupen, alsmede de kolfjes geel. Vleugels met geelbruine tint,

aan den wortel glasachtig, in t midden slechts weinig verdon-

kerd ; de aderen bij den wortel en den voorrand geel of bruin-*

geel, de overigen zwartbruin; de randviek bruingeel.

8. Chrysops aestuans. ^Plaal 5 , fig. 8 , 9.)

Nigricans; thorace glauco-vittato ; abdomine maculis dorsali-

bus frigonis albidis; epis/oma/e ferrugineo-nilido ; alarum ha si.

casta
,
f'asciaque media fuscis. ?. long. 4| nn -

Aangezigt onder de sprieten en in 't midden knubbelig, glanzig

roeslkleurig, aan de kanten met graauwgele bestuiving \ ter

wederzijde van den middensten knubbel met eene diep ingedrukte

stip • voorhoofd met graauwgele bestuiving ; boven de sprieten

een groote glanzig zwarte wrat, die met de glanzig zwarte

schedelvlek niet zamenhangt; acbterhoofd muisvaal; bakkenbaard

lichtgrijs. Sprieten een weinig langer dan de kop, het derde

lid zoo lang als de beide eersten ; roodbruin , de beide eerste

leden naar de spits donkerbruiu wordende, het derde lid, met

uitzondering van den verdikten wortel
,
geheel van die kleur

;

de beide eerste leden met digle, borstelige, zwarte beharing.

Voelertjes roodgeel , naar de spits gebruind ; zuiger zwartbruin.

Thorax en schildje zwartbruin; over den thorax vier grijze langs-

banden, de beide middensten van achleren verkort, de uitersten

geheel aan den kant; borstzijden bijna geheel grijs, met bleek-

gele borstelige beharing. Achterlijf zwarl ; de tweede en vol-

gendc ringen met een vuilwillen, smallen achterzoom, die zich



lii EENIGE NOOliD-A.UEKICAANSCHE DIPTE1U.

in hel midden tot een driehoekje uitbreidt ; op den tweeden

ring is dit driehoekje het groolsle en aldaar bevinden zich nog

een paar vuilwilte zijvlekken , waardoor een paar divergerende

zwarte vlekjes ontstaar. ; bnik zwartachtig, met smallen geelaeh-

tigen zoom der ringen. Pooten zwart; digt bij den wortel der

voorscheenen een flaauwe gele ring ; de middenseheenen , met

nitzondering der spits, en de wortel der achtcrste tarsen rood-

geel; de aehterscheenen kort maar digt behaard. Kolfjes zwart;

Vleugels bijna glasacbtig , met den wortel , een smallen zoom

langs den voorrand en een dwarsband over bet midden, don-

kerbrnin ; deze teekening laat de basaal-cellen nagenoeg geheel

vrij ; de dwarsband loopt zonder merkbare lunging , van den

voorrand over de discoidaal-cel, en verbleekt bij den aehterrand,

vvaar alleen nog een zoom der aderen overblijft ; de kern der

eellen, die door den dwarsband bedekt worden , is belderder :

de vleugelspits is naauwelijks iets verdonkerd.

9. Leptogaster flavicornis.

Thorace fiisco-cinereo ; anlennis pedibmque flavis , abdomine

/faro, fusco-annulato ; alls hyalinis; cellula submarginali secunda

peliolo longiori, cellula posteriori secunda elongata
,

quartet bre-

riter petiolata. S. long. 5| lin.

Aangezigt wit, naar boven sterk versmald^ de sebrale knevel-

baard witachtig , oogen met grof netwerk ; het kleine voorhoofd

en hel achterhoofd lichtgrijs; ocellenvlek zwart. Sprieten rood-

geel; de eindborstel bruinachtig. Thorax zwarlbruin, grijs be-

stoven; in de borstzijden is de bestniving lichter, bijna wit; de

knubbels aan de binnenzijde van den vleugelwortel bleekgecl.

De eerste ring des achterlijfs geheel donkerbrniii ; de tweede en

volgenden geel met donkerbminen zoom aan de insnijdingen en

in 't midden op den rug met eene wegsmeltende bruine vlek ;

de beide laatste ringen weder geheel donkerbruin. Pooten bleek

roodgeel; heupen aan den wortel graauwachtig, liehtgrijs he-

sloven ; het laatste tarsenlid aan de spits gebruind en met zwarte

haken- de aehtcrdijen als gewoonlijk op de laatste belli verdikt
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en aldaar met een donkerbruinen , wegsmeltenden ring; aan de

aehterpooten zijn voorts de uilerste knieen zwart en het uiteinde

d'er scheenen donkerbruin. Kolfjes bleekgeel. VIeugels glasachtig;

de vorkeel der derde langsader (tweede onderrandcel) is ander-

half maal zoo Iang als baar steel; de tweede achtercel driemaal

zoo Iang als haar steel; de vierde achtercel zeer kort gesteeld.

Aanmerking. In de ineeste kennierken komt deze soort zoo

veel overeen met L. flavipes Low (Dip/era America? seplenlr.

indigena, centuria secunda n°. 15), dat ik eerst meende werke-

Iijk die soort voor mij le hebben; aan die soort wordt eehter

door Low een bruingelen voorrand der vleugels loegeschreven
,

waarvan in de mijne niets te zien is ; daarentegen maakt Iiij

geen melding van de brnine teekening der achterpoolen ; ik moet

daarom lot bet beslnit komen dat mijne soort eene andere is.

Met zou evenwel rnogelijk kunnen zijn, dat L. flavipes Low,

waarvan alleen het $ beschreven is, en L. flavicomis, waarvan

ik alleen het $ ken , als beide seksen bijeen hooren.

10. Dasgpogon laliceps. (Plaat 5, fig, 10— 16)

Xudus ; thorace flavido, in dorso vitta media maculisque

gualaor fuscis; abdomine fusco, incisuris pall idis ;
pedibus fei-

rugineis
,

femoram tarsoruinqae apice nigra ; capite lalo • alts

infmcatis. <?. long. 5 lin.

Van korle ineengedrongen gestalte. Kop zeer breed en plat

,

merkelijk breeder dan de thorax , van voren gezien grootendeels

door de oogen gevormd , die hoog boven den diep ingezonken

schedel uitkomen en vooral naar de geziglszijde een grof net-

werk hebben. Het aangezigt is geelachtig ascbgraauw, in t mid-

den met eene langsgroeve ; de knevelbaard is onbeduidend en

bestaat slecbls uit enkele gele borstels ; het zeer kleine zwart-

achtige voorhool'd , diep tusschen de oogen ingezonken , sleekt

met een klein vierkant bnllje boven den sprietenworlel uit.

Sprieten zwart; de beide eersle leden zeei' kort; het tweede

vrij breed ; bet derde verlengd , aan den wortel vcrdnnd ; de
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eindgritl'el kort, aan den wortel dik , aan 't uiteinde sterk ver-

dund. Zuiger en voelertjes zvvartbruin, de voelertjes cylindrisch,

aan 't uiteinde met lange geelachtige borstels. Achterhoofd geel-

achtig grijs, met bleekgele beharing, die tegen den aehlerrand

der oogen eene soort van krans vormt. Thorax en schildje

graauwachtig geel; de borstzijden lichtgrijs; over den rug een

donkerbruine langsband , die aan den hals begint , aldaar vrij

breed is en allengs zich versmallende, voor bet midden eindigt:

ter wederzijde nevens dien band een paar vlekken van dezelfde

kleur, de voorste iets grooter dan de achterste. Achterlijf kort,

kegelvormig, donkerbruin met den eerslen ring en de insnijdin-

gen der overige ringen geelachtig. Zoowel thorax als achterlijf

zijn bijna kaal; alleen voor in de borstzijden en onder den

vleugelwortel zijn eenige tamelijk lange bleekgele haren. Poolen

roestkleurig ; de voorste heupen aschgraauw ; de scbeenen aan

de spits voor minstens een derde deel zwart; ook bet tweede

en derde lid der tarsen aan de spits en de beide laalsle leden

geheel zwart ; de poolen zijn stevig, hebben eene digte geel-

achtige beharing en bovendien vele lange gele borstels , vooral

aan de eerste leden der voortarsen en aan de middentarsen

;

voorscheenen zonder einddoorn; de achterdijen worden naar het

uiteinde dikker en zijn daar, inzonderheid van boven, eenigzins

gebruind; van onderen hebben zij tot voorbij het midden eenige

lange gele wimpers ; de achterscbecnen zijn kort, naar bet uit-

einde kolfachlig verdikt, dit verdikte gedeelle zwart en digt met

zwarte, aan de uiterste spits weder met vosroode beharing en

voorts met eenige lange gele borstels bezel ; de achtertarsen

zijn anderhalf maal zoo lang als de seheenen; het eerste lid zoo

lang als de drie volgenden te zamen, zeer verdikt en digt met

vosroode beharing bedekt ; ook op de beide volgende leden is

dergelijke beharing, doch minder digt; alien hebben bovendien

enkele lange gele borstels. Kolfjes vuilgeel. Vleugels bruin-

achtig, aan de wortelhelft donkerbruin, doch voorbij het midden

langzamerhand verllaauwende ; de aderen zwart.



EENIGE NOORD-AlftBRICMNSCHE Ull'TERA. 13

II. Acrocera obsoleta. (Plaat 5, fig. 17.)

Nigra; abdomine paMile flit do , basi anoque niijris
; pedibtis

albidis , unguibus nigris ; alarum nervis
,
praeter nervos longi-

ludinales duos priores , obsolelissimis : farm in apice petiolo

breviori. $. long. 2| lin.

Kop zwart ; achter de oogeri een zoom van lichtgrijze bestui-

ving; de zeer kleine sprielen zwartbruin. Thorax en schildje

zwart, met flaauwen glans en zijdeachtige lichtbruine beharing;

van de schouders naar den vleugelwortel eene fijne beenwitlc

lijn , die aan haar voorste einde verbreed is ; de knubbels ter

wederzijde voor bet schildje bruinachtig. AchterlijC bleekgeel

,

aan den wortel en den anus zwart; de zwarte kleur niel scherp

begrensd ; die van den wortel zich in 't midden en aan de beide

zijden uitbreidende, zoodat de gele kleur aldaar dubbel uitge-

bogen is ; de middenste ringen hebben eene aanduiding van

zwarte driehoekige rugvlekken; buik bleekgeel, met onduidelijke

zwarte dwarsbanden, die aan de laatste ringen breeder worden

en in 't midden zijn ingekeept. Pooten eenkleurig witaehtig ;

alleen de haken der larsen zwart. VIeugelschubben en vleugels

bijna glasachlig, met zeer (laauwe geelbruine tint; de aderen

lichlbruin; alleen de voorrandsader, de beide eerste langsaderen

en de wortel der derde langsader duidelijk , de overigen on-

schijnbaar; bet gevorkte uiteinde der derde langsader, benevcns

de dwarsader , die de derde en vierde langsaderen verbindt
,

naauwelijks ziglbaar als men den vleugel in eene scbuine rigting

beziet; de vorkcel is ongevecr half zoo lang als haar steel.

Aanmerking. Deze soort is zeer verwant aan de ook bij oris

voorkomende A. orbiculus Fabr. (==; globulus Panz.) ; bij laatst-

genoemde zijn ook de onderste vleugeladeren weinig gekleurd

,

maar toch, tegen het licht gezien, duidelijk; de vorkcel is bij

haar grooter en komt in lengte met den steel overeen.

12. Syneches punclipennis. (Plaat 5, fig. 18— 21.)

Teslacea ; thoracis dorso nigra ; alts subflavescentibus : stig-
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mate puncloque sub nervi longiiudinalis secundi upicem fuscis.

?. long. 1| lin.

Kop klein, bijna geheel door do van boven zamcnslootende

oogen ingenomen; oogen met grof network; bijoogen op den

schedel knopvormig verheven , zeer glanzig. Sprieten bleekgeel,

het eerste of liever de aaneengewassen beide eerste leden ge-

bruind, cylindrisch, met een paar borstelljes geeindigd ; het

laatstc lid eivonnig, van boven met een borsteltje; de eindbor-

stel vrij Jang. Zniger vooruilstekend, spits toeloopend, even als

de kortc, tepelaehtige voelertjes, bleekgeel. Thorax bultaehtig

gewulfd, zwart, vcn boven met een flaauw spoor van grijsach-

tige langsstrepen ; de schouderknubbels en het schildje bruin-

geel. Achterlijf spits toeloopend, bruingeel. Beharing van thorax

en achterlijf onbeduidend. Pooten lieht bruingeel; de heupen

en dijen , vooral de achterdijen bruinachtig; de achlerdijen zijn

verlengd en een weinig gebogen , doch niet verdikt ; de pooten

hebben eene fijne borstelige beharing, aan de achterdijen en

achlerscheenen digter en langer. Kolfjes bruinachtig met bleek-

gelen steel. Vletigels met flaauwe bruingele lint en deels geel-

achtige , deels donkerbruine aderen 5 de eerste langsader heeft

hare uitmonding in den voorrand op rnim de halve vleugellengte,

de tweede langsader is over hare gansche lengte zachl gebogen

en heeft aan haar uiteinde geene hoekigc buiging opwaarls ; de

langwcrpige discoidaal-cel ligt bijna in t midden der vleugels

;

de beide basaal-cellen en de anaal eel zijn ongeveer even lang, en

de dwarsaderen , waardoor zij aan haar einde geslolen zijn,

loopen /.igzagsgewijs en zijn verdonkerd , even als achterdwars-

ader, die ongebogen is; aan de uitmonding der eerste langsader

ligt de vierkante donkerbruine randvlek; de voorrand is aldaar

iets uitgezet ; onder die randvlek is eene flaauwe schaduvvvlek

lusschen de derde en vierde langsaderen ; de uitmonding der

tweede langsader is donkerbruin en op kleinen afstand daaronder

ligt eene stip van dezelfde kleur.

Aanmerking. Ik heb deze soorl gebragt tot het geslacht. Syneches

Walker , ofscboon ik moet erkennen , dat ik dit geslacht niet
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good ken. Ilel moet echler de mees'e kenmerken bezillen van

he! geslachl P/erospilus Rondani, waarmede het door Low wordt

geidenliliecrd , en waartoe ook de in ons land voorkomende

Hybos muscarius Meig. behoort. Syneckes schijnl inlusschen zich

van Plerospilus le onderscheiden door de niel verdikte en van

onderen niel gedoornde acblerdijen , en het is daarom vooral

,

dat de boven bescbreven soorl zicb werkelijk onder Syneches

laat rangselnkken. Eene zekere verwanlschap schijnt ook te be-

siaan met het geslachl Acarlerus Low ', waar ook de aehterdijen

eenvoudig zijn, doch daar is het laalsle sprietenlid longer, meer

kegelvormig en de eindborstel korter.

15. Mulio americanus. (Plaal 4, fig. 1 - I.)

Niger; thorace anlice , abdominisque basi rufo-hirsutis ; sea-

tello rubro-brunneo; abdominis incisuris flaro-pilosulis ; podibus

brunneis ; ads fumatis, costa testacea. $. long. 7| lin.

Kop groot; voorhoofd zwart., naar den schedel versmald; aan-

gezigt korl , van boven zwart, naar onderen wcgsmellende lot

eene roodgele kleur , die zich ook over de naar achteren sterk

versiiialde vvangen voorlzet- op het aangezigt en bet voorhoofd

is eene korle
,

goudgele beharing 5 bet tamelijk opgezwollen

achterhoofd zwartachlig, tegen den oogrand met platliggende

,

bleekgele, glanzige beharing, van achteren met eenen krans van

dergelijke haren , in t midden achter de bijoogen met eene

langsgroeve; de mondopening zeer in de lengte getrokken en

schuin naar boven oploopende 5 de zuiger regt vooruilslekend

,

dun , zoo lang als de kop , zwart. Sprieten naanwelijks half

zoo lang als de zuiger ; de beide eerste leden roodbruin
,

van boven en van onderen met grove zwarte beharing; bet

tweede lid ruim de helft korter dan het eerste; het derde zoo

lang als de beide eersten te zamen , langwerpig kegelvormig

,

spits toeloopende, aan l uileinde met een dun, vij kort stijllje.

Thorax zwart of bruinzwart, van voren en op de schouders digt

1 Die TOipterenfavna Snd-Jfii&a's, I, biz. 2G3, pi. II, fig. 46.
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mel vosroode, in de borstzijden en op de borst met goudgele

beharing , welke laatste zich ook , doch veel schraler , op den

rug bevindt; nevens den vlengelwortel is binnenwaarts een plekjc

met digtere goudgele beharing; ter wederzijde van den eenig-

zins uilstekenden achterhoek van den thorax A of 5 digt bijeen-

staande, Iange en slevige, naar achteren gerigle zwarte borstals.

Schildje groot, roodbruin. Achterlijf zwart, aan den vvortel met

langere en verder in de zijden met kortere, vosroode beharing;

overigens aan den voorzoom der ringen met platliggende, glanzig

gele beharing; buik aan den wortel roodbruin, naar achteren

zwart, evenzeer met gele beharing. Pooten donker roodbruin,

met de spits van dijen en scheenen , benevens de tarsen zwart

;

de achterste pooten met korle, zwarte, doornachtige borstels.

De zeer kleine kolfjes zwart. Vleugels groot, met sterke bruin-

achtige tint, als berookt; de voorrand van een krachtig bruin-

geel ; in "t midden der bovensle onderrandcel wordt de tint

zwartachlig, de derde en vijfde langsaderen, met uitzondering

van baar uileinde , zoomede de aderen , die met slerke boglen

de discoidaal-cel aan de builenzijde begrenzen , worden van een

bruingelen zoom begeleid : de aderen zijn donkerbruin ; het

verbreede gedeelte aan den uilersten wortel der voorrandsader

is zwart, met korte gele beharing.

Aanmerking. Volgens Low (Monographs of the Diplera of

North-America , I , biz. 25 en 26) , zouden nog geene soorten

van dit geslacht uit Noord-America l)ekend zijn ; ook Oslen-

Sacken vermeldt er geen in zijn Catalogue of the described

Diplera of North America.

\l. Leptis griseola. ' Plaat 4, fig. S.)

Obscure-cinerea ; anlennis palpisque nigris : thorace rittis

quatuor fascia : alts nubeculasis ,
stir/mate maculisque fuscis.

%. long. %l lin.

Kop donker aschgraauw ; het voorhoofd naauwelijks een derde

van de kopbreedle, in bet midden met eene langsgroeve: scbedel
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ter wederzijde tusschen den knubbel der bijoogen ingczonken
;

aangezigt langs de wangen diep ingedrukt, boven den mondrand

gewulfd; wangen en kinbakken met zvvarle borstels bezct. Sprie-

ten en monddeelen zwart; de beide eerstc sprietenleden borstelig;

het derde lid iets korter dan het tweede, eenigzins peervonnig,

met vrij dikken eindborstel. Zuiger en voelertjes borstelig. Thorax

,

schildje en achterlijf donker aschgraauw; op den thorax vier

donkerbrnine, niet scherp begrensde langsbanden, de beide mid-

denslen het smalst; op de lijfsringen eene aanduiding van zvvar-

ten voorzoom. Poolen donker graauwbruin ; de middendijen

,

al de scheenen en het eerste lid der tarsen bruingeel, de scheenen

met zwartachtige spits , de vier laatste tarsenleden zwartbruin.

Kolfjes vuilgeel. Vlengels (zie plaat 4, fig. 5) graauwachtig ge-

wolkt ; de aderen donkerbruin en stevig ; de randvlek groot

,

donkerbrnin, vrij scherp begrensd; een drietal donkerbrnine

vlekken op kleinen afstand van den voorrand, tusschen den

wortel en de randvlek; de voorrand zelf gebruind, even als de

dwarsaderen; eene donkere schaduw op korten afsland langs de

spits en een gedeelle van den achterrand.

15. Chrysopila dispar. (Plaat 4 , fig. 6— II.)

Flavescen.s eel ochracea; in $ thoracis dorso fusco ,• abdominis

set)mentoram limbo anleriori nigro, in ? obsolelo
; pedibus hal-

terihnsqw ochraceis ; alls dilute -fuscis, apice et margine poste-

riori subhyalinis. $ 2. long. 5—4| lin.

Kop aschgraauw; in $ het aangezigt en het kleine driehoekige

voorhoofd zeer diep tusschen en onder de oogen ingedrukt , de

knubbel boven den mond bijna kogelig, en even als de mond-

deelen zelven , okergeel ; in 5 het voorhoofd zeer breed , met

fijne bruingele beharing. Sprieten okergeel , met vrij langen

,

donkerbruinen eindborstel. Thorax in $ van boven donkerbruin,

glansloos; schouders, borstzijden en achterrug graauwachtig gcel;

schildje gewulfd, aan den wortel donkerbruin, naar achteren in

het okergele wegsmeltende; in % is de thorax meer okergeel; de

bruine kleur is er veel lichter of gaat soms in het helder roest-
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kleurige over. Achterlijf $ vrij kort, okergeel, met donker-

bruinen, soms vrij breeden zoom, aan den voorkant der tweede

en volgende ringen; de laalste of de beide laalsten ringen ge-

heel donkerbruin even als de baakvormige aanhangsels* in $ het

achterlijf kegelvormig, langgerekt, in eene spit.se legboor uilloo-

pend
,

gebeel okergeel of licbl roestkleurig, soms met min of

meer duidelijken bruinen zoom der ringen. Pooten en kolfjes

okergeel, de laatslen met den knop , vooral in 3. gebruind.

VIcugels met graauwachlige tint, van den wortel tot de rand-

vlek gebruind; de randvlek zelve donkerbruin en de tint, daarom

been vooral donkerder; in ? de kleur der vleugels licbler, aan

den wortel meer geelaeblig, somwijlen zelfs de randvlek meer

geel dan bruin.

16. Syrphus signalus. (Plaat.4..fig. 12).

Thorace aeneo-nitido ,• laleribus sculelloque flavin: abdomine

lineari nigro; segmenlo primo fere lolo, secundo leriioque fascia

ciirrala* quarto et ultimo rittis quaiuor flavis. $ ?. long. 5* — 5| lin.

In habitus en teekening veel op eenen Melif/irepttis gelijkend „

docb door den niet verdikten anus tot Syrphus beboorende. Koji

glanzig roodgeel , aangezigt in $ met zwartbruine langsstreep

,

die bij bet ? slechts flaauwelijk is aangeduid; daarenlegen heeft

in 2 nel matig breede, naar boven iels versmalde voorhoofd een

glanzig zwarten dwarsband, die op den schedel verbreed is en

aldaar de geheele ruimle tusschen de oogen inneemt. Acbter-

hoold zwarlacbtig ; achterste oogrand lichtgrijs of geelachtig

,

van onderen met zilvergrijze barcn. Oogen naakt. Sprielen

roodgeel; het derde lid van boven en aan de spits gebruind.

Monddeelen geel. Thorax zeer glanzig, metaalachtig donkergroen:

een breede band van de schouders naar den vleugelworlel , de

achterhoeken van den thorax en verscheidene onregelmatige
B

groole vlekken in de borstzijden, geel; de borsl zelve en de

aehlerrug glanzig zwart ; het schildje geel ; beharing van den

thorax bleekgeel , die van het schildje naauwelijks iets meer

bruinachtig, Achterlijf bandvormig , dat is niet breeder dan de
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thorax en overal van gelijke breedte
,
glanzig zwarl ; de eerste

ring heeft die kleur alleen een weinig tegen den achlerzoom
,

doch is overigens geheel roodgeel; de tvveede ring met een door-

loopenden, een weinig naar voren omgebogen, roodgelen dwars-

band; de derde ring met een dergelijken band, die echter

breeder en tevens sterker gebogen is; de insnijdingen dezer

ringen zijn mede geel; de vierde ring heeft in t midden twee

gele langsstrepen , die van boven met den gelen zoom zamen-

hangen en van onderen de insnijding niet bereiken, en voorls

ter wederzijde eene schuin geplaatste, langwerpige, opzichzelve

slaande vlek van dezelfde kleur; de vijfde ring heeft soortgelijke

teekening als de voorgaande, maar veel meer ineengedrongen
,

wijl de ring zooveel korter is; de buik is geel, naar achteren

zwartachtig; hier en daar schijnt de teekening van de bovenzijde

door; de beharing des achterlijfs is geelachtig, doch bepaall

zich alleen tot de zijden. Pooten roodgeel, de tarsen naar het

uiteinde een weinig gebruind; aan de achlerdijen is een ondni-

delijke bruine ring en ook de spits der achterscheenen is eenig •

zins gebruind. Kolfjes geel. Vleugels glasachtig, met bruingele

randvlek.

17. Echinomyia haemorrhoa. (Plant 4, fig. 15"— 16.)

Nigricans subnitida ; sculello anoque rafescentibus ; pedibus

piceis; epistomate ulrinque setis duobis. ?. long. 3, lin.

Kop bleek roodgeel; voorhoofd ruim een derde der kopbreedle

innemendc, donkerbruin, met vrij smallen geelrooden langsband:

de borstels in eerie dubhele rij tot even onder den spriet-

wortel afdalende; mondrand vooruitslekend en ter wederzijde

met slevige borstels hezet; op de wangen, digt bij den oogrand,

ter wederzijde twee borstels; achter de kinbakken eene licbte

beharing ; boven op het achlcrhoofd een zwarte borslelkrans.

De beide eerste sprietenleden roeslkleurig, het twecde van voren

met korte borsteltjes; het derde ongeveer een derde korter dan

het tweede, matig breed, van voren afgerond en even als de

borstel zwart. Voelerljes draadvormig, roodgeel, aan de spits
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een weinig gebruind. Thorax zwart met eenigen glans; de licht-

grijze besluiving alleen aan de schouders en den voorzoom

merkbaar, en aldaar bet begin van vier zwarle Iangsbanden ver*-

toonende. Schildje eenigzins bruinrood, met lichtgrijze bestui-

ving. Acblerlijf glanzig zwart, in de zijden bier en daar sporen

van willen weerschijn; de vierde ring roodbruin- de tweede en

derde ring bebben alleen aan den achterrand macrocbaelen , op

den vierden ring zijn deze ook in 't midden en rondom den

anus. Pooten glanzig zwart of donker pekbruin; de achterschee-

nen zelfs een weinig roodachtig; aan de builenzijde der midden-

scbeenen lange borstels; de borslels der achterscheenen van on-

gelijke lengte. Vleugels met graauwe lint, aan den wortel en

hel begin van den voorrand een weinig bruingeel; de vierde

langsader is aan den boek een weinig ingebogen; de achter-

dwarsader is bijna regl.

Aanmerking. Wiedemann's beschrijving van Tachina robusla

(Auszerear. Ziveifl. II. 290. 15) zou misschien op de boven be-

scbreven soort kunnen worden toegepast, doch daar wordt aan

den thorax eenigzins eene metaalkleur toegekend, terwijl op

den thorax eene meer algemeene grijze bestuiving en doorgaande

Iangsbanden, en vooris op bet achlerlijf witte weerschijnvlekken

zouden zijn. Voor 't minst schijnt T. robusla eene vervvanle soort

te zijn; of deze echter ook de borstels op de wangen heeft, is

onzeker, daar Wiedemann van dit kenmerk nergens melding

heeft gemaakl.

18. Schineria ruficauda. (Plaal 4, fig. 17--20.)

Nigra subnitida ; Ihorace anlice canescenle , lineis quaiuor

nigris ; abdominis laleribus albido-maculalis ; ano rufo; episfo-

mate albo, utrinque seta unica. $. long, of lin.

Aangezigt en wangen zijdeachtig wit; bet aangezigt een weinig

teruggetrokken en aan den mondrand vrij sterk weder uilgebo-

gen; wangen ongeveer zoo breed als de helft van de overlang-

sehe doorsnede der oogen ; voorhoofd ruim een derde der kop-
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breedte, een wcinig vooruitstekend
,
glanzig zwart, in 1 midden

met een doflen, roodbruinen langsband, die naar boven smaller

wordl; de voorhoofdsborstels dalen, meer of min in eene dub-

bele rij , ten getale van o of 4 , nevens den sprietwortel af ; bet

aangezigt is kaal, bebalve eene fijne, onbeduidende beharing

aan de wangen, digt bij den voorsten oogrand; voorts is ter

wederzijde op de wangen, ongeveer gelijk met den ondersten

oogrand, een slevige borslel; aan den mondrand ter wederzijde

een groolere en verder langs de kinbakken, te midden van eene

fijne wilte beharing, eene rij van kleinerc borstels. Het achler-

hoofd donkergraauw of zwarlachtig, met korte, witte beharing

en boven tegen den achterslen oogrand een krans van zwarle

borstels. Oogen naakl, ovaal. Sprieten een weinig korter dan

het gezigt , schuin vooruitstekend; de beide cerste leden roest-

kleurig; het eerste lid zeer kort, omhoog gerigl; het tweede

dnbbel zoo lang als het eersle, naar 't uiteinde verbreed , van

boven met eenige borstels; het derde lid zwart of zwarlbruin
,

ruim zoo lang als het tweede, naar het uilcinde sterk verbreed,

vierkant met eenigzins afgeronde hoeken; de sprielborslel lot

niet ver van de spits verdikt, een weinig voor het midden dui

delijk geleed. (De voeleitjes zijn bij den weinig uitstekenden

zuiger niet 1e zien). Thorax' en schildje glanzig zwart, met lichl-

grijze beslniving, die aan de voorzijde van den thorax het begin

van vier zwarle langsstrepen vrijlaal ; in de borstzijden is de

besluiving digler; de borstels aan de achlerhoeken van den

thorax en aan den aehterrand van het schildje lang en slevig.

Achlerlijf kcgelvormig, aan 't uiteinde naar onderen eenigzins

verdikt, glanzig zwart, met lichtgrijze besluiving, die inzonder-

heid aan de kanten vlekachlig optreedt; de anus is roestkleurig;

de eerste ring te merkelijk korter dan de tweede: macrochaelen

vind ik slechts twee in het midden van den derden ring en

voorts eenigen aan den aehterrand van dien ring, en verschei-

denen rondom den anus (vcnnoedelijk zijn er ook op den tweeden

ring voorhanden gewcestj. Pooten zwart; de heupen en in niin-

dere male ook de dijen met lichlgrijze beslniving; de borstels

aan de middenscheenen zijn lang en slevig, die aan de achter-
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scheenen iels korter; de haken en voethallen verlengd, vooral

aan de voortarsen, en door eenige lange en fijne borstels om-

gevcn. Vleugelschubben witachlig. Vleugels met bruinachtige,

aan den voorrand brningele tint; de aderen donkerbruin , bijna

alien door een bruinachtigen zoom begeleid; de spitscel eindigt

met eene vrij naauwe opening op tamelijk verren afstand van de

vlengelspits 5 de spitsdwarsader en de acbterdwarsader bijna

regt; de achterdwarsader in bet laatste derdedeel van de spits-

eel uilkomende; de kleine dwarsader op het midden der dis-

coidaal-cel rustende: een randdoorn is niet aanwezig; daarenlegen

is de derde langsader van digt bij den worlel lot aan de kleine

dwarsader met eene rij korte borstels; 00k aan de onderzijde

van den vleugel zijn op diezelfde langsader eenige borstels.

Aanmerking. Deze Tacbinine komt in habitus zoodanig over-

een met onze Europescbe soorten van Micropalpus , dat ik bij

oppcrvlakkige beschouwing meende eene soort van dat geslacht

voor mij te hebben; de vorm van den kop en de sprieten , de

scbuine rigting van deze laalsten , alsmede de duidelijk gelede

sprielborstel zijn inderdaad geheel die van bet genoemde ge-

slacht; doch de niet behaarde oogen, de niet verlengde vierde

langsader en de plaatsing der achterdwarsader verbieden daaren-

tegen ten stelligste haar in dat geslacht op le nemen. Zij

scbijnt eerder te behooren ondcr het geslacht Schineria van Ron-

dani , dat mij evenwel niet anders bekend is dan uit de be-

schrijving, welke Schiner er van geeft in zijne Fauna auslriaca

(dcel I , biz. 450) ; allhans het komt mij voor dat de wezen-

lijkste kenmerken , daar vermeld , op deze soort toepasselijk

zijn. Overigens zal de bovenstaande uitvoerige beschrijving , zoo

ik vcrtrouw, hen die het geslacht Schineria meer van nabij

kennen , in slaat stellen om te beoordeelen of ik in deze 00k

hebbe gedwaald.

19. Baumhaueria analis. (Plaat 4, fig. 21—25.)

Civerascans : abdomine nigro micanti; scutello margine pas-



EEKFIGE NOORD-AMERICAANSCHE DlPTERA. 25

teriori anoque rufescentibus ; antennis pedibusque nigris; palpis

pallide /la vis. <?. long. 5 lin.

Kop roodachtig wit, mel zwartachtigen weerschijn:, het voor-

hoofd grijs rnct bruinen langsband, malig vooruitslekend, bpven

de oogen ongeveer een derdc der kopbreedte; onmiddellijk boven

den wortel der sprieten cene glanzige plek ; voorhoofdsborstels

lei* wederzijde in eene dubbele rij een weinig beneden den

sprietwortel afdalende; gezigtsborstels vrij stevig, langs de ge-

zigtslijsten tot bijna aan den sprietwortel opstijgende ; wangen

fijnharig; aehlerhoofd met lichtblonde beharing, van boven met

eenen krans van zwarte borslels. Sprieten zwart met grijzen weer-

schijn;, de beide eerste leden kort, het derde minstens zes inaal

zoo lang als het tweede, bijna den mondrand bereikende; bor-

stel bij den wortel duidelijk gelced, bijna lot bet einde verdikt.

Voelertjes bleek roestkleurig. Thorax grijs met zwarten weer-

schijn en vier zwarte langsbanden ; schildje zwart, mel lichl-

grijze besluiving, tegen den achterrand roestkleurig. Achterlijf

kegelvormig
,

grijs met zwarten, vlekkigcn weerschijn en eene

zwarte, niet altijd duidelijke rugstreep; de vierde of laatsle ring

roestkleurig , aan de zijden met witten weerschijn ; borslels

zoowel in t midden als aan den rand der ringen. Pooten zwart,

malig bezet met borstels ; die der achterscheenen van ongelijke

lengte ; aan den wortel van het eerste lid der voorlarsen van

bnderen ecnige stijve borstels digt bijcen ; voelballen vrij groot,

roodachtig; haken stevig en van lange borslels omgeven. Vleu-

gelschubben vuilwit. Vleugels met bruingraauwe lint , de spitscel

even geopend ; de achlerdwarsader bijna regt.

20. Dexia triangularis. (Plaat 5, fig. 1 — 5.)

Cinerea ; Ihorace lineolis tribus dorsalibus el viltis duabus

laleralibus fuscis ; abdomine dorso maculis trigonis nigris

:

antennis
,

palpis pedibusque testaceis, femorum apice tarsisque

fuscis. S. long. 4| lin.

Kop zijdeachlig wit, aan de wangen met bruinen weerschijn;
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aangezigt onder de sprieten slechts weinig uitgehold ; voorhoofds-

band fluweelzwart • onmiddellijk boven den sprietwortel ecnc

halvemaanvormige glanzige pick. Sprieten en voelertjes kaneel-

kleurig; de sprieten snial; het tweede lid een weinig opgeboogd,

zwartborstelig ; het derde lid aan de uiterste spits gcbruind

;

sprietborstel zwarlachtig Thorax grijs , deels met witachtige

bestuiving, van voren met drie digt bijeenstaande zwartachtige

langslijnen, en ter wederzijde met een breeden langsband van

dezelfde kleur, die aan de dwarsnaad vlekachtig is afgebroken
;

de schouders en een band van daar naar den vleugelwortel geel-

achtig; het schildje en eene plek daarvoor gelegcn hellen eenig-

zins tot het roestkleui'ige over. Achterlijf kegelvormig, aschgraauw

;

de eerste ring in "t midden zwarlachtig; de volgende ringen met

zwartachtigen flaauw glanzigen aehterzoom, die zich op den rug

tot groote, met de spits naar voren gerigte driehoeken uitbreidt

en ter wederzijde daarvan rondachlig is ingebogen; de tweede

en volgende ringen hebben aan den rand eenige borstels ; de

anus is in de zijden en van onderen geelachtig. Poolen niel

zeer lang , kaneelkleurig , de scheenen donkerder; de larsen

zwartbruin ; de dijen aan de spitshelft zwarlachtig , dat zieh

vooral aan de voorzijde doet zien en aldaar in schuine rigting

scherp van de grondkleur is afgescheiden. Vleugelschubben wil-

achtig. Vleugels met bruingraauwe tint en donkerbruine aderen;

tegen de aderen de kleur een weinig donkerder; voorrand zonder

doom; de spitscel matig geopend , niet ver van de vleugelspits;

de vierde langsader zonder voortzetting aan hare ombuiging; de

spitsdwarsader een weinig gebogen ; de achterdwarsader met

llaauwe dubbele bogt.

21. Aricia cinerella.

(Jinerea • thoruce lineis quatuor fuscis obsoletis : antennis
,

palpis pedibusque nigris; fetnorum apice tibiisque flavis. £. long,

o* lin.

Aangezigt een weinig ingebogen en boven den mond iets

vooruitslekend; lichlgrijs met donkeren weerschijn; langs de oog-
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kanteii een zoom van zilverachtig witten weerschijn; dc kleinc

voorhoofdsdriehock fluweelzwart ; oogen even gescheiden door

eene smalle wilachtige streep, die in 't midden door eerie fijnc

zwarle lijn gedeeld is. Oogen met fijne beharing, die slechls

weinig zigtbaar is en op de ondersle helft geheel sehijnt le onl-

breken. Sprieten zwart; de eenigzins vooruitslekende top van

bet korte tweede lid een weinig roodachtig; het derde lid is

vrij smal en bcreikt het opgcbogen gedeelle van bet gezigt ; de

borstel matig lang gevederd. Zuiger en voelertjes zwart. Thorax

en scbiklje aschgraauw; op den thorax eene flaauwc aandniding

van vier donkere strepen, waarvan de beide uitersten vlekachtig

zijn gedeeld. Achterlijf kort kegelvormig, geelachtig aschgraauw:,

op den tweeden ring in sommige rigtingen een spoor van een

paar donkere slippen; op den derden ring eveneens, maar nog

onduidelijker. Henpen van de klenr van den lliorax ; dijen

zwart of zwarlbruin , met geelroode spits ; de voordijen allccn

aan dc knie , do middendijen voor een derde , de aehlerdijcn

voor rnim de helft; scheenen geheel geelrood ; tarsen donkcr-

bruin; de voetballen vrij gioot en gecl. Vleugels met graauw-

achlige tint, aan den world even als de vlengelschiibben een

weinig geelachlig; aan den vuorrand een kleine randdoorn ; de

kleine dwarsader is iets verdikt en verdonkerd; de aehterdwars-

ader heeft eene flaauwe buiging.

Aanmerkiny. In habitus gelijkt deze soort veel op onze .1. errans,

doch zij onderscheidt zich, bcbalve door mindcre grootte, nog

door dc gedeellelijk donkere kleur der dijen, door den mecr

asehgraauwen Iborax, waarop de langsstiepen minder duidelijk

zijn , en door het eenkleurige scbiklje.

W. Anthomyia tarsata. (Plaat5,fig G.)

Cinerea; untennis palpisquq nigris; antennarum articulis ba-

salibus ferruginosis ; pedibus ru/is, tarsis fuse is ; tarsorum an-

licorum articulis mediis {in ?) subdilalatis. ?. long. o£ lin.

Kop witachlig grijs met zwarlen weerschijn; aangezigl regl-
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standig, zeer weinig ingebogen en aan den mondrand slechts

even vooruitstekend; voorhoofd omtrent een derde der kopbreedte

innemende, met zwarlen , naar voren in het roestkleurige over-

gaanden langsband. Sprieten korter dan het gezigt; de beide

eerste leden roestkleurig , het derde lid zwart of bruinzwarl

,

bandvormig ; de borstel met korte , duldelijke beharing of zoo

men wil, kort gevederd. Voelertjes zwart. Thorax, schildje en

achlerrug aschgraauw: op den thorax onduidelijke donkere langs-

strepen ; een vlekachlig afgebroken , bruine zijband ter weder-

zijde van den hals naar den biunenkant van den vleugelworlel.

Achterlijf elliptiscb , spits loeloopende , uit vijf ziglbare ringen

bestaande, die onderling niet veel in lengle versehillen ; de kleur

geelachtig aschgraauw , met een flaauw spoor van eene donkere

rugslreep. Pooten roestkleurig met zwarlbruine tarsen* aan de

voortarsen is het eerste lid zoo lang als de volgenden te zamen,

de drie middensle leden zijn breedgedrukt , ook het laatste lid

is icts verbreed (zie plaat 5, fig. G). Kolfjcs en vleugelschubben

roodgeel. Vleugels met bruingele tint, aan den world roodgeel;

de aderen bij den worlel geel, verder bruinachtig; de voorrand

tijndoornig, aan het einde der hulpader met duidelijken rand-

doorn ; achterdwarsader met zachte bulging.

23. Vordylura maculipennis. (Plaat 5 , fig. 7— 9.)

Nigra nitida : abdomine elongalo ; pedibus tmticis pallidis .

femur ibti.s tibiisque nigro-villulis , (arsis sub/us nigra-pumiul is

:

pedibus posteriaribus m'gris, femarum basi pallida: alis apice

fasciaque subfuscis. $. long, o^ lin.

Aangezigt een weinig terugwijkend, bleekgeeh mondrand niet

vooruitstekend , ter wederzijde met een malig langen knevcl-

borstel; wangen en kinbakken zeer smal. Zuiger dik met brcede

eindlippen, bruingeel, aan de kanlen zeer glauzig. Voelertjes

bleekgeel, aan het uiteinde icts verbreed, aldaar en van onderen

met eenige stijve borstels. Voorhoofd smaller dan de oogen

,

bandvormig, van voren legen den worlel der sprieten geelachtig,

aan de oogkanten wit, in het midden met fluweclzwarten langs-
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baud; schedel wit, met zwartc ocellenvlek ; voorhoofdsborstels

zwak en schraal, alleen van voren en op den schedel; achter-

hoofd gezwollen, glanzig zwart. Sprieten hleek roodgeel; het

derde lid ongeveer zoo iang als het tweede, aan het uilcinde

afgerond; borstel bruinachtig, (ijn gevederd. Thorax, schildje

en achterrug glanzig zwart; op den rug een vrij breede witlc

middenband; de borstzijden , vooral boven de voorste heupen, en

de zijden van den achterrug met witten weerschijn ; behalve een

paar borstels aan het eind van het schildje en een paar in de

borstzijden boven de achlerheupen
,

geene borstels voorhanden
;

ook de beharing onbeduidend. Achterlijf glanzig zwart, lang

gerekt, ongeveer twee en een half niaal zoo lang als de thorav,

cylindrisch , aan den wortel iets vernaauwd , aan het uiteinde

verbreed; de eerste ring kort, de tweede en derde van gelijke

lengte, de vicrde weder korler , de vijfde naar beneden omge-

bogen en met den zesden den cenigzins kolfachtigen anus vor-

mende; van de geslachtsdeelen zijn alleen een paar tepelachtigc

uilsleeksels ziglbaar; het achterlijf heeft eene fijne, digte, vrij

lange beharing, vooral aan de laatste ringen, rondom den arms

en aan de geslachtsdeelen. Heupen hleek roodgeel , evenzoo de

voorpoolen, die alleen boven op de dijen en aan de voorzijde

der scheenen eene bruine. langsstreep hebben ; de tarsenleden

hebben aan de onderzijde elk eene zwartbruine stip; de achterslc

poolcn glanzig zwart , alleen de dijen aan den worlel voor con

vierde of een derde hleek roodgeel; de tarsen eenkleurig zwarl-

bruin; de achterslc dijen en scheenen verlengd; de tarsen koiler

dan de scheenen ; de voortarsen van gelijke lengtcals de schee-

nen ; de haken en voelballen matig groot, in lengte ongeveer

gelijk aan het laatste tarsenlid: beharing der poolen kort en digt;

aan den voorkant der heupen en aan de voordijen langer; onder

aan de voordijen en aan de binnenzijde der voorscheenen eenigc

langere, en aan de achterzijde der achlerscheenen enkele kor-

tere, stijve borstels; voorts nog eenigc borstels aan 't uiteinde

der scheenen. Vleugelschubben klein en rondachlig , even als de

kolfjcs, geelachtig. Vleugels korler dan het achterlijf, bijna

glasachlig , aan den worlel eenigzins geel ; aderen zwailbruin:
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de beide dwarsacleren en het gedeelle der vierde langsader, dal

lusscheu beiden ligt, met bleekbruinen zoom; ook de spits met

vrij breeden bleekbruinen zoom, die kort voor de uitmonding der

tweede langsader begint en de vierde langsader even oversehrijdl:

uitmonding der eerste langsader op ruim een derde der vleu-

gellengle; de beide arinen digt bijeen; de kleine dwarsader ligt

een eind verder naar de vleugelspits , haar afsfand van de ach-

lerdwarsader is naauwelijks meer dan een vierde van den af-

stand tusschen deze en den vleugelrand; de derde en vierde

langsaderen loopen evenwijdig en bijna regt in de vleugelspits

uit; de acbterste bacaal-cel en de anaal-cel groot.

Aanmerkingen. Van de Europesche Cordylunw wijkt deze soort

af door slankeren vorm , minder beharing , minder uitstekende

geslachtsdeelen en in zooverre door een ander aderbeloop, dat

de beide dwarsaderen digler bijeenliggen en het laatste ge-

deelte der vierde langsader niet gebogen maar regt loopt. Waar-

scbijnlijk zal zij later aanleiding geven tot de vorming van een

nieuw geslacht, om welke reden ook de bovenstaande beschrij-

ving zoo uitvoerig is gemaakt.

Deze soort schijnt digt verwant met C. adusta Low [Berl.

Ent. Zeitschr. 1865. 22. 4.1), doeh bij deze is de langsband op

den thorax geel ; de middenpooten zijn van dezelfde bleekgele

kleur als de voorpooten en de bruine zoom ligt alleen op de

aehterdwarsader en strekt zich niet over de kleine dwarsader uit.

24. Herina metallica. (Plaat5,fig. 10.)

Thorace nigro-caeruleo nilido ; abdomine viridi aeneo ret

violaceo • fronto f'usco ; pedibus flavis , larsis apice infusculis ;

alls fasciis tribus aiujuslis et margine angusto apicali sub/usvis.

$. long. If lin.

Kop vrij groot; aangezigt glanzig zwart, aan de kanten rood-

bruin, in 't midden zacbl uitgehold , zonder kielvormige ophoo-

ging ; voorhoofd donkerbruin , met korte en lijne beharing ; op

den sehedel enkele langere borslels. Sprielen roodbruin. het
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derde lid ongeveer vicr maal zoo lang als hel tweede , smal

,

aan liet uiteinde van voren spits toeloopend en aldaar een weinig

verdonkerd; borslel fijnharig, iels langer dan de sprieten. Thorax

glanzig blaauwzwart; schildje van dezelfde klcur, met vier borstels,

Iwee kojrteren in de zijden en twee langeren aan den achterrand.

Achterlijf elliptisch, aan den wortel en het uiteinde versmald
,

glanzig nietaalachtig donker paars of groenachtig , met vrij

digte, korte, zwarte beharing. Pooten roodgeel, de achterheu-

pen deelen in de donkere kleur van den thorax ; de laalsle

larscnleden gebruind. Kolfjes bruingeel. Vleugels bijna glas-

achtig, met drie smalle bruine banden en een smallen bruinen

zoom aan de spits; de eerste band ligt scheef, is zeer kort

,

bangt te zamen met een bruinen zoom langs het begin van den

voorrand , bedekt het punt waar de derde langsader uit de tweede

ontspringt, en eindigt op de vierde langsader even voorbij de achter-

sle basaal-cel; de tweede band ligt in dezelfde rigting als de eerste,

begint aan den voorrand bij de uitmonding der eerste langsader,

loopt over de kleine dwarsader en bereikt bijna de vijfde langs-

ader; de derde band, de langsle van alien, ligt regtstandig en

convergeert alzoo van onderen met den tweeden; bij begint aan

den voorrand even voor de uitmonding der tweede langsader

,

omzoomt de achterdwarsader en eindigt aan of zeer digt bij den

achterrand ; de bruine zoom langs de spits is (laauwer gekleurd

dan de banden en loopt van de uitmonding der tweede langs-

ader tot aan die van de vierde ; de kleine dwarsader ligt onder

of nog iets voorbij de uitmonding der eerste langsader ; de

afstand tusschen de beide dwarsaderen is omlrent gelijk aan de

lengte der achterdwarsader ; de vierde langsader is bij hare

verbinding met de beide dwarsaderen eenigzins hoekig heen en

weder getrokken.

Aantnerking. Naar den vorm van het aangezigt, dat zonder

kielvormige verhooging is, den grooten kop enz., zou deze soort

eigenlijk in het geslacht Rivellia Rob. 1). te huis behooren. Het

onderscheid tusschen de geslachten Herina en Rivellia is editor

zoo weinig in 't oog vallend, dat er geen bezwaar in kan gele-
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gen zijn, die beide geslachlen wedcr te vereenigen en dcze soort

alzoo ook onder Herina te begrijpen.

25. Her inn ruficeps. (Plaat 5 , fig. 1 1
.)

Plumbea ,• capite , anlennis pedibusque flat-is; alis fasciis

tribus latinsculis subfuscis, prima terliaquc abbrevialis. $. long.

\l lin.

Kop helder roestkleurig ; oogringen wit; aangezigt in "t mid-

den een vveinig kielvormig verheven , naar onderen iets vooruil-

slekend ; ocellenvlck zwartbruin ; achterhoofd aschgraauw ; voor-

hoofd met korte, fijne beharing: op den schedel enkele zwakke

borslels. Sprieten roestkleurig, bijna zoo lang als hel aangezigt;

bet derde lid ongeveer vier maal zoo lang als het tweede , vrij

breed, aan 'tuiteinde naar voren flaauw loegespitst. Monddeelen

donker roestkleurig. Thorax , schildje , aehterrug en achterlijf

loodgrijs ; de borslzijden boven de voorheupen witacbtig; onder

den vleugelwortel eene bleek roeslkleurige pick ; schildje weinig

gewulfd , met vier zwarle borstels. Achterlijf langwerpig kegel-

vormig; de ringen met bruinen achterzoom; de legboor zwarl-

achtig, glanzig
,

plalgedrukt. Pooten roodgeel , ook de voor-

heupen ; de achlersle heupen grijs als de thorax. Kolfjes

roodgeel. Vleugels bijna glasachlig , met drie breede , bruine,

niet scherp begrensde , aan den voorrand beginnende dwafsban-

den , waarvan de middensle tot den achlerrand doorloopt en de

beide uitersten afgekort zijn; de eerste band bedekt hel punt,

waar de derde langsader uit de tweede ontspringt en loopt lot

aan de vierde langsader ; de tweede band begint aan de uil-

monding der eersle langsader en ornzooml de kleine dwarsader,

bet gedeelle der vierde langsader tusschen de beide dwarsaderen

en vervolgens de groolc dwarsader, waardoor hij in hel midden

hoekig is omgebogen ; bij kiachlig gekleurde exemplaren , waar

dezc band over 't gcbeel breeder is, gaal die hoekige ombuiging

verloren; de derde band begint aan de uitmonding der tweede

langsader, en loopt, naar onderen veiflaauwende, lot aan de

vierde langsader door; de derde en vierde langsaderen loopen
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regt; cle kleine dwarsader ligt nog iets voor de uitmonding der

eerste Iangsader; de beide dwarsaderen zijn digt bijeengeplaatst,

zoodat dc afstand van elkander nog iets minder bedraagt dan

dc lengle der achterdwarsader.

2G. Trypeta (Aciura) aenea. (Plaat5,fig 12— 14.)

Viridi-aenea • capile pedibusqae flams • alis fasciis tribus

dilute fascia. ?. long. 2 lin.

Van slanken vorm. Aangezigt roestkleurig met vvitachlige of

lichtgrijzc bestuiving , onder de sprieten zwarlachlig en een

weinig uitgehold en aan den mondrand iets opgewipt; de wan-

gen vrij breed, door een duidelijk opgeboogden kant scherp van

het voorste deel des gezigts afgescheiden en met een vrij diep

langsgroefje ; de mondrand breed , ter wederzijde fijn gewim-

perd. Zniger en voelertjes roestkleurig; de eerste niet verlcngd.

Voorboofd boven de sprieten zeer flaauw vooruitstekend, zoo

breed als de oogen, naar acbteren niet versmald, langs de oog-

kanten grijs met zilvervvitten weerscbijn , in 't midden met een

breeden roestkleurigen langsbaud; onmiddellijk boven den spriet-

wortel een ingedrukt witachtig bestoven plekje. Schedel metaal-

groen ; voorhoofdsborstels matig lang en stevig , die op den

scbedel Ianger; de borstelkrans achter de oogen zwart. Sprieten

roestkleurig , bet derde lid verdonkerd , naar de spits donker-

bruin , dubbel zoo lang als het tweede , van boven ingebogen
,

vrij puntig geeindigd , van onderen afgerond ; de borstel lang

,

aan den wortel verdikt. Thorax, schildje en achterlijf glanzig

metaalachtig donkergroen ; de borstzijden en de borst tot het

staalblaauwc overhellende ; het schildje stomp driehoekig , van

achteren eenigzins gewulfd, aan den wortel nieer platgedrukl
;

aan den rand van het schildje, wedcrzijds een en van achteren

twee lange borstels ; ook in de zijden van den thorax eenige

borstels. Achterlijf naar achteren spits toeloopende , met onbe-

duidende beharing. Pooten roodgeel. Kolfjes bleekgeel. Vleugels

met een weinig graauwachtige tint, aan den wortel bruinachlig,

en voorts met dric flaauwe bruinachtige dwarsbanden ; de eerste
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dezer banden gaat van de donkerbruine randvlek irit, beslrijkl

even de kleine dwarsader; de Iweede ligt een eind verder naar

de vleugelspits en neemt de acblerdwarsader in zicb op; beiden

zijn naar den achlerrand zeer verblcekt ; de derde band loopl

om de vleugelspils en hangt aan den voorrand min of rneer met

den iniddenslen band le zamen; de aderen zijn geel, docb waar

zij door de banden worden doorsneden, donkerbruin geteekend;

de voorrandsader is vooral aan haar uiteinde donkerl)ruin en

iels verdikt; de derde en vierde langsadcren zijn bij liare uil-

monding een weinig lot elkander genaderd; de acbterdwarsader

is vrij digt bij den acbterrand geplaalst; bet voorlaatste gedeelle

der vierde langsader is slecbls een weinig korler dan bet laalsle;

de onderste worlclcel (anaal-cel) is naar onderen tot eene spitse

pun! uitgerekt.

27. Trypeta (Tephrifis) cribraia. (Plaat 5, fig. 15.)

Cinerea
,

fusco-punclulala ; fronle talissimo ; libiis tarsisque

flavescentibus ; alls laliusculis
,

fusco-reliculatis , apice breviter

radialis ; in disco puncfis numerosis albidis el fhtridis : nervo

transverso posleriore curv'dlo. <? ?. long. 2| Iin

Kop geelachtig ascbgraauvv; voorboofd zeer breed, met zwarte

borslels en boven de sprielen met eene maanvormig gebogen

,

diep ingedrukte groeve ; aangezigt mede l>reed , in bet midden

uitgebold , naar onderen vooruitslekend ; wangen breed , met

witacbtige borslels; kinbakken met eenige zwarte borslels. Sprie-

len roodgeel, kort en breed; bet derde lid aan bet uiteinde met

een vrij duidelijken, doch niel zeer scberpen voorboek. Zuiger

en voelerljes kort en dik , donker roestkleurig. Tborax en

schildje ascbgraauvv, met bruine stippels bezaaid , en voorls met

korle witachtige baren en zwarte borslels , die op donkerbruine

wraljes zijn geplaatst en waarvan er vier op het schildje staan ;

voor op den tborax cenig spoor van een paar digt bijeenslaande

donkere langsstrepen ; de scbouderknubbels een weinig licbter
;

achlerrug zwartachtig , vrij glanzig. Acbterlijf ongeveer als de

tborax gekleurd en gestippeld , met. eenig spoor van donkere
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afgebroken dwarsbandjes, bij bet 5 over de tweede en volgende

ringen eene onduidelijke smalle gele rugslreep, waarvan in <?

naauwelijks eenige aandniding is le vinden ; legboor glanzig

zvvarl. , kegelvormig , zoo Iang als de beide laatsle lijfsringen le

zamen. Poolen roodgeel; de dijen van den worfel tot digl voor

de spits gebruind ; de voordijen vooral verdonkerd. Kolfjes

donker. Vleugels vrij breed, met een donkerbruin netvverk digt

bedekt: rondom de spits zijn de doorschijnende vlekken grooler,

en wel ten gelale van zes tusscben de uilmonding der tweede

tot aan die der vijfde Iangsader, waardoor eenige korle slralen

worden gevormd ; aan den voorrand , even voorbij de uitmon-

ding der eersle Iangsader, twee vrij groole eenigzins langwer-

pige doorscbijnende vlekken , waaronder eene derde van zuiver

ronden vorm ; de overigc doorscbijnende vlekken zijn meerendeels

klein; v66r de uitmonding der eerste Iangsader zijn er aan den

voorrand nog ongeveer vier; in de randvlek, die donkerder is dan

de overige oppervlakte , bevinden zicb een paar gele stippen

;

00k zijn verscheidene der licbte vlekjes , vooral die langs de

aderen liggen, van gele kleur; de derde Iangsader is voorbij de

kleine dwarsader even naar boven uitgebogen; de achterdwars-

ader is duidelijk en zelfs eenigzins S-vormig gebogen ; de onderste

bogt is echler veel kleiner dan de bovensle.

Aanmerking. Deze soort staat in naauwe verwantscbap met

Tr.latifrons Low (Monographs of the Diplera of North-America,

I. 89. 22, pi. II. fig. 22), docb zij is daarvan kennelijk onder-

scheiden door het gemis van langsstrepen op den tborax, door

een grooler aantal van kleinere
,
geelachtige of doorscbijnende

stippen op de vleugels , en vooral door de niet regt loopende
,

maar vrij slerk gebogen achterdwarsader.

28. Sapromyza plumala.

Flava; an/ennarum palporumque apice nigro ; aniennarum

seta nigra, dense plumala; tibiis omnibus seta praeapicali ; alis

suhflavescenlibus imiiiaculalis. <?. long. 1| lin.

Helder roodgeel, eenigzins glanzig; aangezigt en wangen bleek;
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ocellcnstip zwart. Sprieten roodgeel; het tweede lid, zoowel

van boven als van onderen, met enkele borstels; het derde lid

elliplisch, van boven naauwelijks iels ingedrukt, aan de spits

afgerond en zwart, welke kleur zieh naar onderen een weinig

nitbreidt; de sprietborstel zwart of zwartbruin , en vooral aan

de bovenzijde Iang en digt gevedcrd. Voelertjes met zwarte

spits. Schildje gewulfd. Achterlijf een weinig gebruind (den-

kelijk gevolg van de nildrooging). Pooten bleek roodgeel ; de

voordijen met eenige lange borstels gewimperd ; al de scheenen

met eenen borstel voor de spits; aan de middenscbeenen boven-

dien een tamelijk stevige, zwarte eindborslel; de achterscbecnen

een weinig verbreed , aan de buitenzijde iels gebogen. Kolfjes

geel. Vleugels met geelachtige tint en bleekbruine of bruingele

aderen ; de beide takken der eeiste langsader vrij digt bijeen
;

de kleine dwarsader even voorbij de uitmonding der eerste langs-

ader, op bet midden der schijfcel; achterdwarsader regt en

steil ; bet voorlaatsle deel der vierde langsader ongeveer een

derde korter dan bet laatsle deel.

29. Piophila nitida. (Plaat 5, fig. 16— 18.)

Nigra nitida; abdcmine subaenescenle ; capile anlennisque

nigris ; frontc antice fovcolalo : geniculis , tarsorumque basi

fta vis ; halteribus niveis. 2. long 1-1 lin.

Glanzig zwart. Voorhoofd boven de sprieten ingedrukt en

met eene verbeven , icts of wat gebogen lijst , daarboven weder

ingedrukt ; op bet achterste gedeelte en den scbedel eenige

zwakke borstels; aangezigt kort, aan den mondrand met zwakke

borstels. Sprieten zwart , kort , bet derde lid scbijfvormig ; de

borstel aan den wortel een weinig verdikt. Zuiger en voelertjes

zwart. Borstzijden eenigzins loodgrijs. Achterlijf sterk glanzig

en zeer flaauw tot het melaalgroene trekkende. Pooten zwart
;

de uitcrste knieen en het eerste of de beide eerste leden der

tarsen roodgeel. Kolfjes helderwit. Vleugels bijna glasachlig

,

met fijne, aan den wortel bleekgele, verdcr lichtbrnine aderen:

de eerste langsader is duidelijk verdubbeld, ofschoon de hulpader
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zeer digt langs haar loopt; de kleine dwarsader ligt juist onder

hare uitmonding, en de beide dwarsaderen slaan zoo digt bijeen

,

dat het laatste deel der vierde langsader dubbel zoo lang is als

het voorlaatste.

50. Agromysa jucunda. (Plaat 5, fig. 19 en 20.)

Nigra; capite, thoracis vitta lateralis halteribusque sulphu-

reis ; alis hyalinis , nervis transversis sat approximatis , longi-

tudinalibus 2, 5 et 4 subparallelis. $. long. 1 lin.

Kop zwavelgeel; ocellenstip glanzig zwart; achterhoofd zwart-

achtig; sprieten cm voelertjes zwarl; zuiger, althans aan het

uiteinde, bleekgeel. Thorax, schildje en achterrug zvvart met

flaauwen glans; van de schouders tot aan en onder den vleu-

gelvvortel een breede zwavelgele band; achterlijf glanzig zwart.

Pooten zwarl of pekbruin ; aan bet voorsle paar de uitersle

knieen geelachtig. Kolfjes bleekgeel. Vleugels glasachtig ; de

tweede, derde en vierde langsaderen loopen bijna evenwijdig

,

de vijfde wijkt sterk naar onderen uit ; de beide dwarsaderen

Iiggen digt bijeen, de afstand tusschen beiden merkelijk kleiner

dan de lengte der achterdwarsader en naauwelijks een zesde

van den afstand tusschen laatstgenoemde dwarsader en den vleu-

gelrand ; de vierde langsader is even diiidelijk als de overigen.
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Verklaring der afbeeldingen.

PI. o. fig. 1

.

Culex testaceus j
1

, voeler.

// 2. Anopheles annulimanus <?, idem.

i' 5. Glaphyroptera lateralis ?, vleugel.

// 4. v a

" 5. Subula tenthredinoides ?.

a G. " '/ kop van ter zijde.

// 7. // a vleugel.

a. 8. Chrysops aesluans ? , vleugel.

a 9. // n kop van voren.

a 10. Dasypogon laticeps $.

"11. '/ a kop van ter zijde.

a 12. '/ " kop van voren.

" 15. a " kop van hoven.

a 14. » // spriet.

* 15. " '/ achterpoot.

" 16. n 'i vleugel.

a 17. Acrocera obsoleta cT, vleugel.

// 18. Syneches punctipennis ?.

a 19. a a kop van ter zijde.

'/ 20. // // spriet.

a 21. // // vleugel.
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PI. 4. lig. I . Mulio americanus $.

t 2. " // kop van ter zijde.

" 5. " // spriet.

// 4. >/ " vleugel.

'/ 5. Leptis griseola ? , vleugel.

// (J. Chrysopila dispar <?.

i' " " kop van ter zijde.

// u » kop van voren.

// » %.

39

" 7.

// 8.

// 9.

» 10.

» 11.

» " " kop van voren.

" ii a vleugel.

» 12. Syrphus signatus $.

» 15. Echinomyia haemorrhoa ?, kop van voren.

" 14. // // kop van ter zijde.

15.

16.

spriet.

vleugel.

a 17. Schineria ruficauda c?, kop van voren.

// 18. // '/ kop van ter zijde.

// 19. // « spriet.

// 20. // // vleugel.

" 21. Baumhaueria analis <?, kop van ter zijde.

" 22. « // kop van voren.

a 23. // n spriet.

PI. 5. // 1. Dexia triangularis $.

n 2. // // kop van voren.

" o. " // kop van ter zijde.

» 4. // // spriet.

a S. // // vleugel.
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PI. 5. fig. 6. Anthomyia tarsata ?, voortars.

// 7. Cordylura maculipcnnis <j.

// 8. // " vleugel.

// 9. " " kop van ter zijde.

" 10. Uerina metallica £, vleugel.

n 11. // ruficeps % "

a \
CJ. Trypeta aenea ?, kop van ter zijde.

// 15. " /' spriet.

a 14. a » vleugel.

n 15. Trypeta cribrata ?, vleugel.

" 1fi. Piophila tiitida 2, kop van ter zijde.

// 17. // " kop van voren.

// 18. » a vleugel.

" 19. Agromyza jucunda $, vleugel.

// 20. // '/ kop van ter zijde.
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In grosserem Maasstabe aber lasst sich dicse Zucht auch nach

der Ansicht der genannten Frau Ziichlerin innerbalb der Maucrn

einer Stadt nicht vvohl betreiben.

Sie muss auf das Land verlegt werden und dort konnte man

auch wohl vielleicht den Versuch macben, die Raupen auf

niederigem Eichengebiisch im Freien heranvvachsen und sich

einspinnen zu lassen.

Gelingt diess, und es wird gelingen, wenn nicht Insekten und

Vogel zu grosse Verheerungen unter der jungen Raupenbrut an-

richten, so liesse sich diese Zucht im grossten Maasstabe ohne

grosse Schvvierigkeit bei uns einfuhren.

Jedenfalls aber wiirde die genannte Dame die geeignetste

Personlichkeit sein, diese Zucht in grosserem Maasstabe zu be-

treiben, moglicher Weise ware sie bei ihrer grosscn Vorliebe

fur die Sache selbst zu bewegen, zur Forderung dieses Industrie-

zweiges ein Paar Monate im Fruhjahre auf dem Lande zuzu-

bringen.

Ob und in welcher Weise derselben hiezu eine Unterstiitzung

aus irgend einem Fonde gewahrt werden konne und solle, muss

hoherern Ermessen iiberlassen bleiben,

Barlet.
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£L F. M. VAN DER WULP.

Na hct plaatsen van niijn stukje over Noord-Americaanschc

Diplcra in clit Tijdschrift \ zijn mij nog eenige soorten van het

Leidsche museum in handen gekomen , die mede aldaar uit

Wisconsin in Noord-America van den heer Thure-Kumlien waren

ontvangen. Ik trof daaronder weder een vijftal soorten aan,

die als Europa ook bewonende, mij niet vreemd waren, te

weten : Scalopse pulicaria Low , Dolichopus aeneus Deg. , Lucilia

cornicina Fabr. , Madiza annulitarsis Zett. en Ornithomyia

avicularia Linn. Wat Lucilia cornicina belrcft , moet ik er

echtcr de opmerking bijvoegen , dat het exemplaar (een 3) kleiner

is dan de meesten onzer Europcsche voorwerpen en dat ook

de klcur minder blaauw, maar daarentegen meer koperachtig

is; in vorm en gedaante zag ik geen het minste verschil.

Voorls kon ik de volgende soorten naar reeds beslaande be-

schrijvingen determineren , als:

Penlhelria atra Macq. Suit, a Buffbn I. 175. 2. Alleen

het $ is aldaar en dan nog slechls in naauwelijks ander-

halve regel beschreven. De kenteekenen, door Macquart

opgegeven, passen vrij wel op dit c? exemplaar; de vleugels

zijn een weinig langer dan het achterlijf , 't geen zeer af-

wijkt van onze P. holosericea, bij welke in $ de vleugels

zeer kort en naar het schijnt niet volkomen ontwikkeld zijn.

Twmi'j scriCj ike I II. bi/., 1 25.
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Bibio pallipes Say. Zie hieromtrent lager.

Odontomyia intermedia Wied. Auszereur. Zweifl. Ins. II. 64. 5.

(Stratiomys).

flybos iriplax Walk. List of the dipt, in the Brit mus. III. 486.

Telanocera piclipes Low, die mij voorkomt als moeijelijk van

de Europesche T. punctulata te scheiden.

Wat Bibio pallipes bclrcft, het is niet geheel zonder twijfel,

dat ik deze soort als zoodanig heb bestemd. Door Say en

Wiedemann vvordt alleen het $ beschreven , terwijl het exem-

plaar, dat ik voor oogen heb, een ? is. De opgegeven ken-

merken zijn alien toepasselijk , met nitzondering van de kleur

der heupen; deze is bij mijn voorwerp geel als de pooten

,

terwijl volgens de aangehaakle beschrijvingen de heupen zwart

zoudcn zijn; wclligt een sexueel verschil, daar dit bij het genus

Bibio , in opzigt tot de kleur der pooten, meermalen voorkomt.

Ten overvloede moge bier eene korte beschrijving van het % volgen

:

2 lin. Zwart met eenigen glans ; de schouderknubbels , de

borstzijden, de pooten met de heupen wasgeel; de gewrichlen

der pooten , benevens de laatsle tarsenleden zwartbruin ; het

schildje heeft iets geelaehtigs. De kop heeft eene zwarte, het

lijf eene lichtgiijze beharing ; de pooten zijn digt behaard ; aan

aan het eind der voortarsen is de beharing langer ; de voor-

dijen zijn dik, ter wederzijde met eene langsgroeve, de achter-

dijen zijn aan den wortel zeer dun, aan de spitshelft merkelijk

verbreed. Kolfjes geel met donkerbruinen knop. Vlcugels met

bruingele tint , donkerbruine aderen en eene langwerpig eivormige

,

duidelijk afgescheiden, roelbruine randvlek; de kleine dwarsader

is slechts een weinig langer dan het grondstuk der 5 e langsader.

Een vijftal soorlen scheen mij voor nog geheel onbeschreven

te zijn, waarom ik van deze de beschrijving hieronder laat volgen :

1. Bibio senilis.

Niger nitidus, albo-hirfus
; femoribus flavis; alarum stigmate

et nervis coslalibus fuscis. $ o-| lin.

Kop met sprietcn en monddeclen zwart; beharing der oogen

6
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donkerbruin, die van het achterhoofd zwart. Thorax, schildje

en achterlijf glanzig zwart, met lange vuilwitte beharing. Heupen

als de thorax gekleurd en behaard; dijen helder geelrood, met

zwarte spits; scheencn en tarsen zwart; de doom aan de voor-

schecnen, de sporen aan de achterste scheenen en de uiterste

worlel van al de tarsen geelrood; de voordijen matig verdikt;

de achterdijen aan de spitshelft verdikt en aan wederzijde met

eene langsgroeve; de dijen hebben eene lange vuilwitte beha-

ring; die aan de bovenzijde der achterdijen is korter en don-

kerder; die der scheenen en tarsen kort en zwart. Kolfjes

zwart. Vleugels met flaauwe graauwachlige tint, de voorrandcel

bruingeel ingevuld ; de voorrandsaderen en de langwerpige

,

duidelijke, ofschoon niet scherp afgescheiden randvlek donker-

bruin; de overige aderen bruingeel, even dik als de anderen; het

wortelstuk der derde langsader zoo lang als de kleine dwarsader.

2. Asilus (Machimus Low) avidus n. s.

Fusco cinereus, opacus; mysince albo, superius nigro; Ihorace

vitlis fuscis , abdomine nigro-fusco , incisures cinereis , basi

pilis laleralibus albidis; forcipe nigro nilido^ recto; pedibus nigris,

libiarum basi ferruginea, tibiis et arliculo primo tarsorum anticorum

el posticorum interne pilis fulvis nitidis vestito ; alis hijalinis , ad

apicem et marginem posticum dislincle cinereo-limbalis. $ 8 lin.

Kop licht aschgrauw; voorhoofd met zwarte haren; de ge-

zigtsbult iets meer dan de onderste helft van het gezigt innc-

mende; knevelbaard wit, van boven met verscheidene en ook

in de zijden en langs den mondrand met enkele zwarte borstels;

de kinnebakken en het achterhoofd met digte, vrij lange, witte

beharing; van boven tegen het achterhoofd eene rij zwarte borstels.

Sprieten zwart; de beide eerste leden met zwarte borstels; het

derde lid bijna zoo lang als de beide eersten te zamen; de

griffel een vierde korter dan het derde lid. Monddeelen zwart.

Thorax aschgrauw; de langsbanden zwartbruin, de middenband

scherp afgescheiden, van voren breed; de zijbanden vlekachlig

afgedeeld ; de tusschenruimten tusschen de banden in sommige
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rigtingen eenigzins roestgeel; borstzijden met onregelmatige, niet

duidclijk afgescheiden donkere vlekken. Schildjc aschgrauw,

aau den achlerrand met drie zvvarte borstels; ook op de ach-

tersle lielft van den rug staan zwarte borslels, waarvan de zij-

delingschen steviger zijn. Achterlijf slank , van boven zwart-

acbtig of zwartbruin; de tweede en de drie volgende ringen

met lichtgrijzen , helder geelvvit weerschijnenden, aan de kanlen

een weinig verbreeden achterzooin , in sommige rigtingen wordt

bet geheele achterlijf, ook de anders donkergrijze buik, een-

kleurig licht aschgrauw; de eerste ring, die breeder is dan de

volgenden , heeft van boven ter wederzijde eenige zwarte borstels

en voorts in de zijden en van onderen eene vrij lange, uit-

staande, witachtige beharing; dergelijke beharing, hoewel korter,

hebben ook de beide volgende ringen; geslachtsdeelen glanzig

zwart, met fijne, van boven zwarte, in de zijden en van onderen

meer grijsachtige beharing; de boventang de helft langer dan

de ondertang en in 't midden een stomp tepelvormig uitsteeksel

doorlatende. Pooten zwart; de heupen donkergrauw als de

kleur der borstzijden; ook de dijen door de digte grijsachtige

beharing eenigzins grauw ; de scheenen aan den wortel roest-

kleurig; aan de voor- en achterpooten hebben de scheenen en

bet eerste tarsenlid aan den binnenkant eenen helder roestkleu-

rigen haarglans; behalve de grijze beharing aan de onderzijde

der dijen, hebben de voordijen van boven, de middendijen aan

de voorzijde en de achlerdijen aan de voor- en onderzijde eenige

slevige zwarte borstels; dergelijke borstels van onderscheidene

lengle bevinden zich ook aan de scheenen en tarsen. Kolfjes

licht okergeel. Vleugels met grijsachtige tint, tegen de spits

en het laatste deel van den achlerrand grauw, welke kleur

vrij scherp afgescheiden in de cellen treedt, doch die geen van

alien geheel vult; de aderen donkerbruin; de randcel, tusschen

de beide takken der eerste langsader, aan den worlel geelachtig.

Aanmerkiiuj. Bij de bestemming dezer soort zou welligt kunnen

in aanmerking komen As. notalus Wied. De beschrijving (Aus-

zereurop. Zweifltiglerl, biz. 451 , n°. 40) komt vrij wel overeen,

doch de daar beschreven soort is wat klein (5| 1.) en de buik
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wordt beschrevcn als met roodachtige insnijdingen , terwijl van

den roestkleurigen haarglans der voor- en achtcrscheenen en

tarsen niet gesproken wordt , maar daarentcgen de achlerpoolen

(dus met inbegrip ook der dijen) aan den binnenkant als met

leemgelc digte beharing worden aangeduid.

5. Asilus (Stilpnogaster) auceps n. s.

Obscurus i abdomine nigro nilido , incisuris albidis • forcipe

m r)dice lata ; epistomale , barba et mustace fulvis ; pedibus

nigris ; tibiis et tarsorum basi forrugineis ; alls hyalinis , ad

apicem leniter cinereis. 3 6| lin.

Aangczigt helder okergeel, bijna goudgeel besloven ; de knubbel

donkergrauw, groot, naauwelijks een derde van het gezigt vrij-

lalende ; knevelbaard stroogeel , van boven en in de zijdcn met

enkele zwarte haren, die dunner zijn dan de overigen. Voor-

hoofd donkergrauw, met zwarte beharing; achterboofd van

boven met digte, zwarte, oingebogen beharing; naar ondcren

wordt de beharing stroogeel, even als die der kinnebakken, waar

zij tevens langer is. Monddeelen en sprieten zwart ; de beide

eerste sprietleden met zwarte borslels. Thorax aschgrauw, met

zwartbruinen vlekkigen weerschijn, ook in de borstzijden; de

rugbanden zwart ; de middenband duidelijk gespleten , naar

vorcn verbreed en aan de kanten zacht ingebogen ; de beide

zijbanden ieder in twee bijna ronde vlekken opgelost. Schildje

donkergrauw. Thorax op de achterste helft met vrij digte en

fijne zwartachlige beharing, van welke de zwakke borstels, die er

tusschen staan, bijna niet zijn te onderscheiden. Achterlijf slauk

,

glanzig zwart; de achlerzoom van den tweedcn, derden en

vierden ring scherp afgescheiden lichtgrijs; beharing vuilwit,

over 't algemeen vrij lang , vooral in de zijden en aan den on-

derkant der eersle ringen; aan wederzijde, een weinig voor

het eind der ringen, zijn enkele witachtige borstels; geslacbts-

dcelcn glanzig zwart, deels met lichtgrijzc, deels met zwarte

beharing; de bovenlang dubbel zoo lang als de ondertang,

half overcind slaande, onregelmalig gevormd en in 't midden een

tepelaehlig orgaan (Penis ?) doorlatende. Heupen als de borstzijden
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gekleurd ; dijen glanzig zwart ; de scheenen en de spits der

voordijen holder roodgeel; aan de overigens zwarte tarsen is de

wortel van het eerste lid roodgeel, aan de achtertarsen naau-

welijks ter halver lengte, aan de voorsle tarsen tot digt bij de

spits , en aan deze laatslen ook de uitersle wortel van het

tvveede lid zoo gekleurd; daarentegen hebben de midden- en

achtcrscheenen weder eene zwarle of bruinzwarte spits; de voor-

heupen hebben eene lange en digte, bleek slroogele beharing;

de beharing der dijen is vuilwit 5 de borstels der pooten zijn

vrij spaarzaam en rnatig lang en stevig, nicest zwart, doch aan

de scheenen zijn bier en daar ook gele borstels. Kolfjes geel.

VIeugels glasachtig , alleen aan de spits met eene wegsmeltendc

grauwe tint; aderen donkerbrnin.

4. Aricia proxima n. s.

Cinerea; copife albo, nigro-micante ; antennarum articulis

basalibus ferrugineis, articulo ultimo lanceolalo, nigro; thorace

viltis qualuor nigris ; abdomine maculis micantibus fuscis

;

scutello pedibusque flavis, tarsis fuscis; alls cinereis , nervis

transversis obscuris; nerro transversali posteriori curvato. $ 5| I'm.

Aangezigt en wangen zijdeachtig wit , met zwarlen weerschijn

;

de onderste gezigtshelft iets vooruitstekend ; mondrand een weinig

roodachtig; achterhoofd donkergrijs, tegen den oogrand witachtig;

voorhoofdsdriehoek zwart, aan de kanten wit gezoomd ; de

oogen van boven door een' zeer smallen witten, in 't midden

fijn donker gedeelden band naauwelijks even gescheiden. De

beide eerste sprietleden geelrood ; het tweede eenigzins verdikt;

het derde lid smal, even als de vrij lang gepluimde borstel

zwart. Oogen duidelijk behaard. Palpen zwart. Thorax grijs

,

met vier vrij breede, zwarte langsbanden, die op de dwarsnaad

afgebroken zijn; in sommige rigtingen koml van voren nog eene

zwarte middenslreep voor den dag. Schiklje gewelfd, roodgeel,

een weinig doorschijnend en glanzig, aan den achlerrand met

eenige witle bestuiving. Achterlijf geelachlig aschgrauw, met

zwarlbruine weerscbijnvlekken , die over den rug in sommige

rigtingen een' afgebroken langsband vormen , een evenzoo ge-
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kleurdc borstelwratten. Pooten helder roodgcel , met zwart-

bruine tarsen; de voorheupen aan de voorzijde met witten

weerschijn. Vleugels zonder randdoorn, met grauwachtige tint;

de langsaderen min of mecr roodgeel," de beide dwarsaderen

donkerbruin ; de achterdwarsader is duidelijk gezvvaaid ; de

vierde Iangsader loopt regt naar den vleugelrand; de wortel der

vleugels is een weinig geelachtig, de vleugelschubben ook van

die kleur, doch krachtiger.

Aanmerking. Deze soort staat eenigermate tusscben onze

Aricia erralica en signata in. Van de eerste onderscheidt zij zieh

door mindere grootte, door donkerder thorax en een meer ge-

vvelfd en eenkleurig roodgeel schildje, alsmede doordat de vierde

Iangsader aan hare uitmonding niet opwaarts is gebogen. Van

A. signata, met welke zij meer in grootte overeenkomt, ver-

schilt zij door de niet bruin gezoomde dwarsaderen, door een

gebeel roodgeel schildje en door den geelachtigen vleugelwortel.

5. COENOSIA INC1SURATA n. S.

Canescens ; capite albido ; antennis , /tameris puncloque fron-

tali nigris ; abdominis incisuris nigris nitidis; pedibus pallide

flavis , tarsis fuscis. ? 1| lin.

Kop wilachlig grijs; voorboofd ruim een derde der kopbreedte

beslaande; de middenband weinig donkerder dan de grond;

boven de sprieten een zwarte stip. Sprielen ruim ler halve

lengte van het gezigt, zwart, van voren met witten weerschijn;

bet derde lid smal ; de borstel zwart, lang, naar beneden ge-

bogen, naakt. Flet lijf geheel lichtgrijs bestoven ; de schouder-

knubbels zwartachtig; schildje plat; achlcrlijf met smalle glanzig

zwarte insnijdingen. Poolen bleek roodgeel; de voorheupen van

voren met witten weerschijn; de tarsen zwarlbiuin. Vleugel-

schubben en kolfjes wilachlig. Vleugels met flaauwe bruingrijze

lint, aan den worlel en voorrand iets geelachtig; de aderen

bruingeel; het laatsle gedeelle der vierde Iangsader is twee en

een half maal zoo lang als het voorlaatste; de voorrand is fijii

en kort gewimperd, doch zonder randdoorn.
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OPMERKINGEN OMTRENT UITLANDSCHE
ASILIDEN.

F. M. VAN DER WULP.

in do inseclenverzamelingen, waarin zich ook exotische Di-

ptera bevinden , zijn bet van deze gewoonlijk de grootere en

meest in 't oog vallende soorten, die er het best vertegenwoor-

digd worden. Dit is mede het geval in 's Rijks Museum te

Leiden, en 't zal waarschijnlijk nog lang duren, eer ook de klei-

nere exotische soorten daar in aantal te vinden zullen zijn, tenzij

welligt deze of gene natuuronderzoeker , in verre streken, zich

bijzonder of uitsluilend op de studie der Tweevleugeiigen mogt

toeleggen en de door hem bijeengebragte voorwerpen de collectie

van het museum komen verrijken. De familie der Asiliden, die

bijna geheel uit grootere soorten bestaat, is er dan ook een der

rijkst bedeelden, en het museum bevat uit deze familie een

aantal fraaije en belangrijke soorten, waaronder verrevveg de

meesten van de Oost-Indische eilanden. Ook bezit ik zelf ver-

scheidene exotische soorten van deze familie, welke uit de vroe-

gere collectie van wijlen mijn geachten vriend van Eyndhoven

afkomstig zijn. Door een en ander gevoelde ik mij zeer aange-

trokken, om de uillandsche Asiliden nader te onderzoeken, en

werd daartoe, wat die van het museum betreft, op de meest

heusche wijze in de gelegenheid gesteld door den verdienste-

lijken conservator van het entomologisch gedeelle des museums,

Dr. Snellen van Vollenhoven , wien ik bier openlijk mijn dank

wensch toe te brengen , en aan wiens wehvillendbcid ik niet

beler weet te bcantvvoorden , dan door de uilkomsleu van mijn
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onderzoek in dit Tijdschrift mede te dcelen. Voor het oogen-

blik zal ik hier slechts cenige opmerkingen omtrent sommige

soorten laten vooraf gaan , om weldra in een meer uilvoerig

opslel , dat reeds gerced ligt , al de soorten van den Oost-

Indischen Archipel , die ik heb leeren kennen , te behandelen.

Ilet was mij in de eerste plaats vooral te doen , om de

soorten weder te vinden , welke door Wiedemann in zijne Aus-

sereuropaische Zweifliigler uit bet Leidscbe Museum beschreven

zijn , ten einde te kunnen bepalen lot welke der tegenwoordig

aangenomen geslacbten zij moeten gebragt worden. Wiedemann

bescbreef uit dat museum dertien soorten , en wel : Dasypogon

Spectrum , Nomada en Histrio ; Damalis maculata ; Asilus

Belsebul, Hercules en longislylus; Laphria robusta, Reinwardlil^

altemans , Vulcanus , scapularis en leucoprocla. Nopens elk

dezer soorten teeken ik hieronder mijne bevinding aan.

Van Dasypogon Spectrum heb ik te vergeefs naar de typische

exemplaren gezocbt. Wel bevinden zich in het museum Chi-

nesche voorwerpen , tot het geslacht Microslyium behoorende

,

maar die volgens Wiedemann's beschrijving en blijkens de typen

in het Weener museum , door Schiner vergeleken , niet anders

dan tot M. Dux Wied. kunnen worden gebragt. Even als deze

is ook Spectrum , volgens de vleugel-afbeelding van Wiedemann

,

ontwijfelbaar een Microstylum. Dat beide soorten zeer digt

verwant zijn , valt duidelijk in het oog , als men slechts de be-

schrijvingen vergelijkt. Het verschil zou , volgens die beschrij-

vingen , hoofdzakelijk in het volgende bestaan : bij Spectrum

zijn de palpen zwart met gele borstels , de pooten bruinrood

,

alleen met zwarte knieen, en het achlerlijf geel met zwarte in-

snijdingen ; bij Dux daarentegen zijn de palpen roodbruin met

zwarte borstels en zijn de dijen aan de voorzijde zwart of

zwarlbruin ; voorts wordt bet achterlijf zwart genoemd met den

acblerrand der ringen geel , lerwijl op de laatste ringen de

gele kleur de overhand neemt. Walker ' veronderstelt dat beide

1 List of the Diptera of te British Museum, VI, p. 471.
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soorlen slechts als varieteiten moeten beschouwd wordcn , en

hij kan daarin wcl gelijk hebben. Zijne Laphria Shalumus

allhans , die hij als synoniem bij Spectrum citeert , komt onder

anderen door de zwarlbruine strecp over de dijen ineer met

Dux overeen.

Dnsypogon Nomada en Histrio zijn beiden nog door typische

exemplaren in bet museum vertegenwoordigd en behooren
,

wegens de lange dunne sprieten en de overige kenteekens , tot

bet geslacht Scylalicus Low.

Van Damalis metadata bevinden zich evenzeer de Wiede-

mann'sche typen in het museum. De zwarle zijvlekken van het

aehterlijf krijgen somtijds, vooral op de laalste ringen, zoo

groote uitbreiding , dat er niet veel meer dan roodgele insnij-

dingen overblijven.

Asilus Belzebul schijnt in bet museum niet meer voorhanden le

zijn. Wei vind ik er, docb onder een ander etiquet , eene groote

Asilide van Montevideo, waarop Wiedemann's beschrijving min of

meer past, doch niet zoo, dat ik deze als A. Belzebul zou durven

bestemmen, De vleugeladeren van dit exemplaar duiden zelfs meer

eene Laphrine dan eene Asiline aan, doch bij het onlbreken van

het derde sprietenlid is het zelfs niet met zekerheid te bepalen

tot welke dezer beide groepen dit voorwerp moet worden gebragt.

Van Asilus Hercules bestaat nog het typische exemplaar, een

enkel $ , en waarvan reeds, toen Wiedemann de soort beschreef,

het derde lid der sprieten verloren was gegaan. Ilet is daar-

door zeer moeijelijk het geslacht le bepalen , waarin deze soort

thans behoort opgenomen te worden , of indien er een nieuw

geslacht voor haar moet worden gevormd , de plaals aan te

wijzen , waar dit zou diencn gerangschikt te worden. Bij de

overigens naauwkeurige beschrijving van Wiedemann zal ik nog

het volgende voegen. De gezigtsbult is groot en neemt ruim

de onderste helft van het gezigt in 5 de knevelbaard is digt- en

fijnharig ; het aehterlijf is lang en smal ; de $ genitalien zijn

klein en steken als een paar naar binncn gebogen tepels uit

;

de vleugels zijn korter dan bet aehterlijf en aan de tweede

helft van den voorrand sterk verbreed ; de randcel is tevens in
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't midden veel breeder dan de onderrandcel ; de tweede achler-

cel grijpt buikig in de eerste ; de discoidaal-cel is zeer lang en

smal ; de kleine dvvarsader staat scheef en even voorbij het

midden der discoidaal-cel. Een en ander wordt opgehelderd

door eerie scbetsteekening van het dier (pi. 9, fig. 1), van den

kop in profiel (fig. 2) en van den vleugel (fig. o). Dr. Schiner

te Weenen , die zich in de laatste jaren bijzonder met exotische

Asiliden heeft bezig gehouden , en wien ik de bovenstaande

opgaven heb medegedeeld, is geneigd hier aan eene Ommalius-

soort te denken , in verwantschap met 0. fulvidus Wied. Wei

is vvaar bevat dit geslacht verscheidene soorten , bij welke de

voorrand der vleugels <? verbreed is, en komt zelfs het ader-

beloop vrij wel overeen ; maar bij Ommatius en al de overige

geslachten met een gekamden sprietborstel is bet aangezigt plat

en hoogstens van onderen een weinig gevvelfd; de bij Asilus

Hercules aanwezige en zeer in 't oog vallende gezigtsbult schijnt

alzoo deze verwantschap weder tegen te spreken. Bovendien is

bet , bij het ontbrcken van het derde sprietenlid , ten eenen-

male onzeker of de sprietborstel al dan niet kamharen bezit.

Welligt zullen de medegedeelde bijzonderheden anderen in staat

kunnen slellen, om eenige nadere opheldering te geven omtrent

deze soort , waarvan zelfs het vaderland niet bekend is.

Asilus loiujisirjlus behoort tot het geslacht Itamus Low en

schijnt op de eilanden van den Oost-Indischen archipel niet

zeldzaam te zijn. In het voorbijgaan tceken ik hier nog aan
,

dat eerie zeer digt aan lorwjistylus verwanle soort , met een

landje onder aan de achterdijen , in een enkel $ exemplaar in

bet museum voorkomt, en dat ook de Japansche It. aculiconu's

Low aldaar door eenige excmplaren vertegenwoordigd is.

Van Laphria robusta vond ik een mannelijk voorwerp, ongetwij-

feld hetzelfde dat Wiedemann voor zijne beschrijving heeft gediend.

De soort is breed , met kortc stevige pooten en betrekkelijk

kleine smalle vleugels , waarvan het aderbeloop door mij in

fig. 4 is afgcbccld ; de eerste achtercel is zeer smal
,

geslolen

en gesteeld. De beharing van het aangezigt , de bovensle haren

van den knevelbaard , alsmcde de kin en bakkenbaard zijn mecr
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vuil bleekgeel dan wit; de beharing dcr voorscheencn is niet

geheel wit, maar met zvvarte hareii gemengd; in dc zijden des

achterlijfs is cene borslelige zwarle beharing; de genilalien zijn zeer

klein en smal, zwart met zwarle borstels. De zuiger is kort

,

eenigszins kegelvormig , spits toeloopend. Deze soort behoort tot

het geslacht Hijperechia Schiner ', en zelfs moet //. xylocopi-

formis Walk. , die als type van dit geslacbt wordt beschouwd
,

voor 't minst digt met robusla Wied. verwant zijn. Het voor-

naamste onderscheid zou bestaan in de gele beharing, die

Walker's soort op de schouders beeft, terwijl bij robusla de

schouders even als de geheele thorax zwart behaard zijn. Van

robusla is het vaderland niet bekend, maar ik veronderstel dat

zij ook eene Zuid-Aziatische soort is, te meer omdat nog eene

andere grootere soort op Sumatra voorkomt.

Van Laphria Reinwardlii en Vulcanus bevinden zich de typen

in het museum. Beiden behooren tot het geslacht Laphria,

zoo als dit thans beperkt is.

Dit laatste is ook het geval met Laphria altemans, waarvan

echter de typische exemplaren niet meer te Leiden schijnen

aanwezig te zijn. Wei bevinden zich in het museum een paar

mannelijke voorwerpen, waarop Wiedemann's beschrijving volkomen

past, maar zij kunnen niet de oorspronkelijke exemplaren van

Wiedemann zijn, omdat deze alleen het ? beschrijft.

Van Laphria scapularis is het typische exemplaar nog voor-

handen, ofschoon niet in te beslen staat. Het aderbeloop der

vleugels is echter volkomen te zien en door mij in fig. 5 afge-

beeld. Het blijkt daaruit duidelijk , dat deze soort tot een der

Alomosia-achtige geslachlen behoort, wijl de dvvarsader, welke

de discoidaal-cel sluit, en die waarmede de vierde achtercel

wordt afgesloten, te zamen eene regte lijn vormen. Eigenlijk

had Wiedemann, op grond van dit aderbeloop, de soort moeten

opnemen in zijne tweede afdeeling van het geslacht Laphria,

ahvaar de echte Alomosien — alien kleinere soorten — zijn ver-

eenigd; rnaar zoo hij al, bij het maken zijner beschrijving, bet

1 Verhandl. der zool. bot. Gesellsch. in Wien , dl. XVI, hh. C7:).
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aderbeloop heeft opgcmerkt ('t geen twijfelachlig is, omdal hij

daarover zwijgl), dan hebbcn waarschijnlijk de meerdere groolle

en stevigc vorm der soort hem aanleiding gcgeven, om haar in

de cerste afdeeling tusschen andcre groolere soorlen tc rang-

schikken. In bet Britsch museum moet de soort ook voorhanden

zijn, want Walker maakt van bet bierboven aangeduide aderbe-

loop melding \ De Laphrinen-geslachten , welke dit aderbeloop

bezilten, zijn, bebalve het geslacht Atomosia Macq. (waarloe

Laphria scapularis wegens haren forscben vorm zeker niet be-

boort) Lamprozona Low, Cerotainia Schiner, Aphestia Schiner

en Eumecosoma Schiner. Lamprozona, waarbij de steel aan 't eind

der randcel zeer kort en een weinig opwaarts gebogen is, en

Cerotainia, waarbij de tweede achtercel aan 'I uiteinde vernaauwd

is, kunnen bier niet in aanmerking komen. Dit is niet met

dezelfde zekerheid van Aphestia en Eumecosoma te zeggen. Vol-

gens eene briefwisseling, die ik daarover met Dr. Scbiner beb

gevoerd , is deze van oordeel, dat Laphria scapularis in zijn

geslacbt Eumecosoma zou bchooren geplaatst te worden. Inlus-

scben passen de kenteekens, die hij zelf aan dit geslacht toescbrijft

(een aan den world versmald achterlijf en zeer lange vleugels

en pooten) volslrekt niet op deze soort, en zou ik nog eer

overhellen daarin eene Aphestia te zien, vooral ook omdat tot

dit laalste grootere soorten bebooren. Voor dc onderscheiding

dezer beide geslachten komt evcnwel inzonderbeid de lengtever-

houding van de ledcn der sprieten in aanmerking, en daar mij

ongelukkigerwijze geen exemplaren met volkomen sprieten ten

dicnste staan, is bet mij ten eenenmale ondoenlijk bier een

oordeel te vellen. Om dezelfde ledcn zou het nog meer gewaagd

zijn voor /,. scapularis thaus reeds een nieuw geslacht te vor-

mcn, helgeen welligl later noodig zal kunnen worden.

Van Laphria leucoprocta eindelijk beb ik in bet museum het

lypische cxcmplaar niet wedergevonden. Onder bet eliquet van

dien naam bevond zich eene Laphria, waarop Wiedemann's be-

schrijving niet van toepassing is, zoodat bier eene vcrwisseling

List of the Diptera of the Brit. Museum VII, biz. 550.
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schijnt le hebben plaats gehad, terwijl hct oorspronkelijke voor-

werp, dat Wiedemann voor zijne beschrijving gedicnd heeft,

verloren moet zijn gegaan.

Onder de soorlen van het museum , die verder bijzonder

mijne aandachl trokken, bevond zicb ook eene zeer groote

Dasypogine uit Noord-Amerika, die uit de voormalige collectie

van Raye van Breukelerwaard afkomslig is en zich door een

bijzonder aderbeloop der vleugels onderscheidt. Zij behoort lot

degenen, waarbij de voorscheenen aan bet einde geen uitstekenden

tand of doom hebben en is, zoooveel ik heb kunnen nagaan

,

nog onbescbreven. Ik houd het er voor, dat zij in het geslacht

Stenopogon Low rnoet worden geplaatst , en zij is thans in het

museum geetiquetteerd als

Ji' I '

Stenopogon ochraccus n. s.

Het exemplaar is een </, 12 lijn lang en geheel okergeel; alleen op

de bovenzijde van den thorax verloonen zich onduidelijke zwart-

achtige en kastanjebruine langsstrcpen en aan de bovenzijde der

voordijen is eene donkerbruine langsstreep. Het aangezigt is vrij

smal, naar boven nog smaller, van onderen een weinig gewelfd

;

het voorhoofd is klein en niet ingezonken; de sprieten zijn rood-

geel; het derde lid is zoo lang als de beide eersten te zamen,

de eindgriffel ongeveer half zoo lang als het derde lid ; de knc-

velbaard neemt ruim de onderste helft van het gezigt in en is

helder okergeel, evenals de beharing van het achlerhoofd en de

kin- en bakkenbaard; dezelfde kleur hebben ook de beharing en

de borslels van den thorax en de pooten. De vleugels zijn geel-

achtig met bruingele aderen; het aderbeloop wijkt van alle

andere, mij bekende soorten af, is aan beide vleugels volkomen

gelijk en wordt in fig. 6 afgebeeld; de eerste en de vierde

achlercel namelijk, benevens de anaal-cel zijn gesloten en ge-

steeld en de tweede achlercel is door eene builengewonc dwars-

ader in Iweeen gedeeld. Dit aderbeloop verloont ccnige over-

cenkomst met dat van den Algcrijnschcn Dasypogon heteroneurus
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Macq. ', welke soort door Low in het gcslacht Stenopogon wordt

gerangschikt. Ik heb vooral daarom de bovenbedoelde Noord-

Amerikaansche soort voorloopig mede tot dit geslacht gerekend

,

en wensch door de mededeeling van deze bijzonderheden de

aandacht van meer ervaren dipterologen op haar te vesligen.

Eene andere zeer kleine Dasypogine uit Noord-Amerika, die

ik in dit Tijdschrift , 2de serie, deel II, biz. 157, n°. 10,

onder den naam van Dasgpogon laliceps heb beschreven , be-

hoort
,

gelijk reeds uit niijne beschrijving en afbeelding blijkt

,

tot bet geslacbt Discocephala Macq.

Wiedemann heeft onder den naam van Asilus distendens eene

Asilide beschreven uit het Senkenberger museum te Frankfort

,

naar een enkel voorwerp , dat echter hoogst gebrekkig was

,

daar niet alleen het derde lid der sprieten ontbrak, maar waarbij

zelfs van de zes pooten slechts een gedeelte der voordijen en

een der beide achterpooten , de laatste alleen met de twee

wortelleden der larsen , waren overgebleven. Dit voorwerp moet

nog in het Frankforter museum berusten, en na Wiedemann

is door niemand eene verdere beschrijving of aanduiding van de

soort gegeven , totdat onlangs Jaennicke 2 op nieuw van haar

melding maakte , en op hetzelfde gebrekkige exemplaar een

nieuw geslacht onder den naarn van Doryclus grondde, en tevens

eene nadere beschrijving en eene afbeelding er van mededeelde.

Uithoofde van den loestand van het beschreven voorwerp

,

bleef Wiedemann in het onzekere of hij de soort onder Asilus

dan wel onder Laphria moest opnemen , en heeft hij haar op goed

geluk maar in het eersfgenoemde geslacht geplaatst. Om de-

zelfde reden was het vervolgens ook even twijfelachlig of het

door Jaennicke opgerigt geslacht Doryclus , overigens door den

geheel afwijkenden vorm volkomen gereglvaardigd, onder de

Asilinen dan wel onder de Laphrinen moest worden gerangschikt.

Bij het zien van Jaeimicke's afbeelding herkende ik daarin

1 Dipteres exotiqucs, I, 2. 41. 19. pi. 3. fig. 7.

2 F. J. Jaennicke, Neuc exotische Dipteren, biz. 58.
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aanstonds een voorwerp , dat zich sinds geruimen tijd onbenocmd

in mijne collectie bevond en meermalen door zijn bijzonderen

vorm mijne aandacht had getrokken ; en bij bet vergelijken met

zijne beschrijving en die van Wiedemann, bemerklc ik dat bet

daarmede in de meeste opzigten treffend overeenkvvam en althans

zeker tot het nieuwe geslacht Doryclus behoort. Mijn voorwerp

bezit volkomen pooten en sprieten , en nu blijkt het mij uit de

laatsten , wier derde lid zonder eindborstel of griffel is , dat

Wiedemann de soort niet onder Asilus maar onder Laphria had

moeten brengen, en bij gevolg dat het geslacht Doryclus tot de

Laphrinen moet worden gerekend. In habitus en vorm komt

mijn exemplaar geheel met Doryclus distendens Wied. overeen;

in teekening en kleur evenwel vind ik nog al aanmerkelijke

afvvijking , zoodat ik tot het besluit moet komen , dat ik eene

andere , zeer na verwante soort bezit , tenzij men zou moeten

aannemen , dat de verschillen sexueel zijn , wijl bet exemplaar

in het Frankforter museum een $ en het mijne een ? is. Ik

heb dus voorloopig de soort als nieuw beschouwd en haar den

naam van latipes gegeven. De onderstaande beschrijving zal

,

naar ik vertrouw , de kenmerken van het geslacht Doryclus

vollediger aangeven , dan Jaennicke dit heeft kunnen doen , en

levens mijne soort doen kennen.

Kop breeder dan de thorax; voorhoofd en aangezigt

zeer breed; het aangezigt kort, aan de onderste helft voor-

uitspringend en gewelfd , zonder knevelbaard; de kin-

bakken uiterst smal. Sprieten aan den wortel digt bijeenstaande

;

de beide eerste leden cylindrisch, met borstels bezet; het derde

lid zoo lang als de beide eersten le zamen , zeer breed en plat,

bladvormig , aan 't uiteinde spits toeloopend, zonder eindborstel

of griffel. Zuiger regt vooruitslekend
;

palpen cylindrisch , zeer

lang , aan het eind met lange borstels. Thorax plat gewelfd
;

ac liter rug buitengewoon ontwikkeld, met dwarse

plooijen. Achterlijf een weinig plat , in & naar achteren iets

verbreed, met uitstekende genilalien tusscben twee kleppen ge-

plaatst ; in ? naar achteren spits toeloopend , met uitslekendc

,
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vrij spilse eijerbuis , die longer is dan de beide voorgaande rin-

gen. Bebaring van het lijf onbeduidend. Pooten slevig en vrij

lang; de voorscbeenen aan de spits binnenwaarts
met een gekromden doom; aan bet eerste lid der voor-

tarsen , van onderen bij den wortel , een klein lamellenacbtig

uilsteeksel; aan de middenpooten de scbeenen naar bet einde en

de tarsen aan den wortel iets verbreed ; aan de achlerpooten is

dit in veel sterkcre mate het geval ; de dijeu bebben bier en

daar en de voorscbeenen aan de builenzijde eenige korte en fijne

borstels; aan de midden- en achterscheenen en aan al de tarsen

zijn groolere en steviger borstels; de middenscbeenen bij de

spits en de middentarscn digt behaard ; nog langer en digler

bebaring bevindt zich aan de spitshelft der acbterscbeenen en

aan de acbtertarsen ; het eersle lid van deze laatsten bovendien

van onderen digt met stekels bezet. Vleugels langer dan het

achlerlijf; de randcel digt bij den voorrand, geslolen , spits loe-

loopend en zeer kort gesleeld; twee onderrandcellen ; de tweede

(de vorkcel aan de vleugelspits) lang en aan haar uiteinde breed;

de eerste achtercel lang en smal , aan bet eind geopend en niet

vernaauwd; de vierde achtercel en de anaal-cel gesloten en ge-

sleeld ; de dwarsader aan het eind der discoidaal-cel boekig

uitgebogen en met de dwarsader, die de vierde achtercel sluit,

bijna een r^ten hoek uitmakende.

Zie plaat 9, fig. 7 (het geheele dier), 8 (de kop in profiel),

9—11 (voor- , midden- en achterpool) en 12 (vlengel).

Doryclus latipes n. s.

? ?>h 1. — Voorhoofd en aangezigt glanzig kastanjebruin; het

voorhoofd met zvvarte borstels; de beide eerste sprietleden donker-

bruin; het derde lid roodbruin, eenigszins doorschijnend; zuiger

glanzig zwart , aan de uitersle spits bleek roestklcurig , aan den

wortel met licblbruine bebaring; palpen roestklcurig, aan 't

eind met zwarle borstels. Thorax bruinzwart , op den rug een

weinig ascbgrauw besloven; de schouders, een band ter weder-

zijde , de achlerhoeken en voorts vlckken boven de beupen
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kastanjcbruin ; dc l)orstzijden , hot schildje en de achlerrug

glanzig. Achlerlijf glanzig blaauwzwart. Poolcn roodbruin, de

voorste pooten donkerder; de voorscheenen en al de tarsen zvvart

of bruinzwart; de beharing aan de spitshelft der acblerscheenen

is in bet begin roeslkleurig, docb wordt naar bet uileinde

zwart , even als de overige beharing en de borstels der pooten

;

slechls enkele borstels onder aan de achlerdijen zijn roeslkleurig.

Kolfjes bruinrood. Vleugels langs den voorrand en rondom de

aderen met bruingele tint , die zoo uitgebreid is , dat slecbts

de kernen van sommige cellen , het vleugellapje en het begin

van den achterrand glasachlig blijven.

Een 2 , onzeker van waar , docb naar ik vermoed uit Suri-

name

Wat mij bet meest terughoudt om mijn voorwerp als disten-

dens Wied. le bestemmen, is dat Wiedemann de vleugels «vvas -

serklar » noemt ; ook zie ik de witle vlekjes niet ler wederzijde

van het aangezigt , nocb de duidelijke lichtgrijze strepen op den

thorax ; eindelijk noemt hij de poolen glanzig zwart, en terwijl

hij alleen over de voordijen en de achterpooten kon oordeelen,

zijn juist deze laatslen aan mijn exemplaar bet lichtsle en bijna

roeslkleurig. Al wat zoowel Wiedemann als Jaennickc van den

vorm melden, is ook op mijn voorwerp volkomen van loepassing.

Ten opzigle der rangscbikking van het geslacht Doryclus

lusschen de overige Laphrinen-geslacblen valt op le merken

,

dat de aanwezigheid van een einddoorn aan de voorscheenen en

het geheel ontbreken van den knevelbaard aanleiding geven om

het in de nabijheid te plaalsen van het geslacht Megapoda

Macq. , waar deze beide kenmerken , bij uitzondering van al de

overige Laphrinen , mede worden aangetroffen , doch waarvan

Doryclus zich ovcrigens onderscheidt door veel kortere en decls

verbreede en digt behaarde pooten.
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PSILOPUS F LEXUS Low

F. M. VAN DEB WULP.

In de Dipterenfauna Siidafrikd's heeft Low , onder bovenge-

noemden naam , eerie door het bijzonder aderbeloop zeer kenbare

soorl beschreven, nit Kafferland, naar een enkel vrouwelijk exem-

plaar, dat ecbter zeer gebrekkig was en zelfs den kop verloren

bad. Ik heb dezelfde soort in eenige weinige, gebeel volkomen

exemplaren van beide seksen wedergevonden onder een klcin

aantal Diplera , door den belaas le vroeg gestorven van Woerden

van Banana in Neder-Guinea overgezonden l

, en ben daardoor

in staat, Low's beschnjving met het volgende aan te vullen.

Het $ is 2|, bet ? slechts 2 lijn lang. De kop is van dezelfde

fraaije bluauwgroene kleur als de thorax en bet achterlijf; het

voorboofd breed en niet diep ingezonken; op den knobbel der

bijoogen een paar zwarte borstels; het aangezigt van boven

breed, naar onderen allengs versmald , in 't midden met eene

duidelijke dwarsgroeve, bij het $ op het ondersle gedeelte aan

de kanten en langs den mondrand met een' smallen zoom van

wilte bestuiving, die bij het 5 zich meer over bet geheele ge-

zigt uitbreidt; zuiger en palpen bruingeel; baard wit. Sprieten

zwart; de eindborstel zoo lang als kop en thorax, bij het £ zelfs

1 Deze Diptera maakten deel uit van eeuc eerste bezendiug insecten, door van

Wotrden aan Afrika's ft
restkust bijeengebragt en aan zijne entomologiscke vrienden

liier te lande toegezonden. Die eerste bezendiug deed groote verwacbtingen ontstaan

;

jammer dat zij ook de eeDige moest blijven, want reeds bij hare aankomst was

van Woerden als een slagtoffcr van het klimaat en misschien van zijneu ijver voor

de wcteuschap gevalltn.
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nog ids langer. Dc kantcn van den thorax en het achterlijf hebben

somtijds cen purperen mclaalgloed. De mannelijke genitaliiin zijn

malig groot; het hypopygium is glanzig metaalachtig zwart; ook

de aanhangsels zijn zwart; de huitenste smal, hijna draadvormig,

van onderen met een' doornachtigen borstel; de binnenste klein,

aan 't eindc hamerachtig verbreed. Bij het g zijn de pooten, als

gcwoonlijk, langer; de achterdijen aan den uitersten wortel

zwartachtig; het eerste lid der middentarsen is zeer lang, meer

dan dubbel de lengte der overige ledcn te zamen; het laatste lid

van boven zilverwit ; langs de achterzijde der middenscheenen

en het eerste lid der middentarsen zijn zeer lange zwartachtige

borstels. De vleugels vind ik niet zuiver glasachtig, zoo als ze

door Low worden beschrevcn, maar met grijze lint; bovendien

zijn bij het cT de donkere vlekken van veel grooter uitgebreid-

heid , zoo zelfs dat de vleugels eerie bruin gewolkt aanzien verkrij-

gen, en alleen de gebeele spits en achterrand, eene plek voor

en achter de uitmonding der eerste langsader en een gedeelte

van den kern der eerste achtercel en der discoidaal-cel overblijven.

Het aderbeloop is bij beide seksen gelijk Low dit heeft aange-

geven, de achterdwarsader heeft eene zeer sterke S-vormige,

haast zou men zeggen, slangachtige buiging, en ook het einde

der vierde en vijfde langsaderen is zoo als Low dit heeft be-

schreven, ofschoon zijne afbeelding daarmede niet overeenstemt.

Vergelijk : Plaal 9, fig. a en b.
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OPMERKINGEN
BLTREFFFNDE

EENIGE EXOTISCHE DIPTERA,

F. M. VAN DER WULP.

Door de goedheid van den heer A. Preudhomme de Borre

,

Conservator van het Entomologisch gedeelte van 's Rijks

Museum van natuurlijke historie te Brussel, werd ik ten

vorigen jare in de gelegenheid gesteld tot het onderzoeken

van een aantal Diptera, hoofdzakelijk Asiliden, die zichin

dat Museum bevinden. In aanmerking nemende , dat van de

Tweevleugelige insecten aldaar tot dusverre zeer weinig

werk is gemaakt , vond ik daarin toch een aantal belangrijke

soorten. Wat de Asiliden betreft , zijn de midden-Europesche

soorten er over 't algemeen vrij wel vertegenwoordigd

,

inzonderheid nadat de insecten, door Professor Wesmael

nagelaten, in het bezit van het Museum zijn gekomen.

Onder de Zuid-Europesche soorten vond ik er eenigen uit

Griekenland, namelijk Dasypogon diadema L., Stenopogon

sabaudus F. en coracinus Low, Polyphonius laevigatus Low
en Eutolmus periscelis Low, en voorts Eccoptopus erythrogastrus

Low uit Spanje (over dezen laatste hieronder nader). Ook

een aantal exoten bevinden zich in die verzameling , als uit

den Oost-Indischen archipel (met het etiquet Java) Laphria
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gigas Macq. en Reinwardtii Wied., Philodicus Javamu Wied.,

Itamus longistylus Wied. , Synolens xanthopus Wied. en Mo-

chtherus gnavus v. d. W. ; uit Mexico Leptogaster nitidus Macq.

;

uit Peru Proctacanthus xemthopteras Yfied.; uit Zuid-Amerika

Mallophora infernalis Wied. en nigritarsis Wied., Promachus

trichonotus Wied. en fuscvpennis Macq. , Erax labidopterus

Wied. , macularis Wied. en obscurus Macq. ; eindelijk uit

Nieuwholland Blepharotes coriarius Wied. en Dasypogon

princeps Macq.

Toen mijne aandacht door het nazien van deze voorwerpen

van nieuws op de uitlandsche Diptera gevestigd werd, had

ik reeds vroeger onder de vliegen , mij door Dr. Weyenbergh

uit de Argentijnsche republiek welwillend toegezonden,

verscheidene zeer merkwaardige soorten aangetroffen , waar-

van sommigen mij voorkomen nog onbeschreven te zijn.

Ook in eene collectie Kaapsche insecten, door het Kon.

Zoologisch Genootschap Natura Artls Magistra te Amsterdam

aangekocht, en waarvan de Diptera mij door den heer

Swierstra ter bezigtiging werden toegezonden, bevonden

zich eenige zeer belangrijke voorwerpen.

Het onderzoek van al de genoemde collection heeft mij

aanleiding gegeven tot eenige opmerkingen, die ik voor-

loopig hier wensch mede te deelen, mij voorbehoudende

later de beschrijving der nieuwe soorten, deels door afbeel-

dingen opgehelderd, te laten volgen.

1. Midas concinnus Macq.

(Macquart, Dipteres exotlques, Suppl. I. 58. 3, pi. 6,

fig. 5).

Onder de vliegen , die ik uit het Museum te Brussel te

zien kreeg, was ook eene fraaije Midaslde, die volgens het

etiquet afkomstig zou zijn van de kust van Guinea. Het

was een mannelijk exemplaar, dat aan beide sprieten het

derde lid miste , maar overigens nog vrij gaaf was. Bij ver-

gelijking van alle voor mij toegankelijke beschrijvingen en

afbeeldingen ben ik tot het besluit gekomen , dat het bedoelde
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voorwerp als Midas concinnus Macq. moet bestemd worden,

en zulks niettegenstaande Macquart Nieuwholland als vader-

land aangeeft. Eene verwisseling van het etiquet in het

Belgische Museum acht ik niet onwaarschijnlijk, wijl de

Diptera aldaar in vfoeger jaren niet met die zorg zijn be-

handeld, welke zij verdienen, hetgeen mi] ten opzigte der

plaats van herkomst reeds meermalen gebleken is.

Macquart plaatst de soort in het geslacht Midas , denkelijk

omdat hij over de gedaante der sprieten niet kon oordeelen,

want aan zijn exemplaar waren zij ook afgebroken. Het

aderbeloop der vleugels intusschen komt m. i. meer overeen

met dat , hetwelk hij als kenmerk van zijn geslacht Rhopalia

opgeeft. De tweede onderrandcel namelijk is aan haar einde

geopend, terwijl zij bij de soorten, die in het geslacht

Midas overblijven, gesloteh is. Wei is waar, heeft diezelfde

eel hier aan de basis een aanhangend adertje, dat bij Midas

voorkomt, maar volgens Macquart bij Rhopalia zou ontbreken

,

doch dit is ongetwijfeld een kenmerk van zeer ondergeschikte

waarde en kan op zich zelve geen reden zijn om Midas

concinnus eene plaats in het geslacht Rhopalia te ont-

zeggen.

2. Leptogaster nitidus Macq.

(Macquart, Dipteres exotiques, I. 2. 155. 1).

Een exemplaar uit Mexico, in het Brusselsche Museum
aanwezig, beantwoordt , ofschoon het ver van gaaf is, vrij

goed aan Macquart's beschrijving. Dat bij die beschrijving

plaatl2 fig. 7 wordt aangehaald, is klaarblijkelijk eene ver-

gissing; die afbeelding toch stelt de naastvolgende soort,

L. Audouini, voor, hetgeen uit de zwarte pooten en de

zwarte streep over den thorax duidelijk te zien is.

3. Laparus princeps Macq.

(Macquart, Dipteres exotiques, Suppl. III. 19. 37).

Het geslacht Lajarus werd door Low voor eenige Zuid-

Afrikaansche aoorten opgerigt. De voornaamste kenmerken
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door hem aangegeven, komen echter ook bij sommige

Dasypoginen uit andere wereldstreken voor, en vertoonen

zich onder anderen zeer duidelijk in Dasypogon prmceps Macq.

eene groote en prachtige soort van Nieuwholland , waarvan

een paar vrouwelijke exemplaren in het Museum te Brussel

voorkomen. Bij deze soort is de vierde achtercel der vleu-

gels niet gesloten, en het tandje aan den wortel van het

eerste lid der voortarsen, dat bij geen der Afrikaansche

soorten schijnt te ontbreken, is bij haar aanwezig, terwijl

sommige onbeschreven Zuid-Amerikaansche soorten, die

overigens in hetzelfde geslacht passen, het laatstgenoemde

kenmerk missen.

4. Dysmachus suillus F.

(Fabricius, Systerna AnUiatorum, 168. 19).

Van deze Kaapsche soort was tot dusver alleen het ?

beschreven. In het Museum van Natura Artls Magistm te

Amsterdam bevindt zich, behalve vrouwelijke exemplaren,

ook een<?, dat ontwijfelbaar tot die soort behoort; de uit-

voerige beschrijving toch, door Professor Low van het ?

gegeven (Diptera Sud.-Afrika's
, p. 155 n°. 3) past in alle

bijzonderheden. Ik kan nu die beschrijving aanvullen wat

de mannelijke genitalien betreft. Deze zijn glanzig zwart

en bezet met eene digte en vrij lange, meerendeels zwarte

beharing; de bovenste lamellen zijn tamelijk kort en stomp,

en hebben tusschen zich een schuin overeindstaand , te-

pelvormig orgaan , dat aan 't eind witachtig behaard is ; de

onderste lamellen zijn merkelijk langer en eindigen in een

paar lange en spitse, gekromde doornen.

Een goed kenmerk voor deze soort is de kleur der

mediastinaal-cel (tusschen de hulpoder en de subcostaal-

ader), die aan haren wortel geel is, doch aan haar uit-

einde, digt bij de vleugelspits
,
grauw wordt, welke kleur

bij de overigens bijna zuiver glasachtige vleugels duidelijk

afsloekt.
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5. Mochtherus gnavus v. d. W.
(Van der Wulp, Tljdschrift voor Entomologie , XV. 243.2).

Deze soort werd door mij 1. c. naar vier vrouwelijke exem-

plaren *) uit den Oostindischen archipel beschreven. Inhet

Museum te Brussel bevindt zich een mannelijk exemplaar,

zonder aanduiding van vaderland , met de beschreven wijf-

jes in alle kenmerken zoo overeenstemmend , dat er bij

mij geen twijfel bestaat of het behoort tot dezelfde soort. De

overeenkomst is dan ook veel sterker dan die van het vroeger

door mij vermelde <? van het eiland Timor, met name in

de grootte (10 lin.) en in de zwarte knieen der achterpooten.

Aan het exemplaar in het Belgische Museum vertoont het

eerste lid der sprieten een bruin vlekje; het derde lid is

bijna geheel van die kleur; de teekening op den thorax is

vrij duidelijk , de middenband van voren verbreed en in 't

midden gedeeld; de (mannelijke) genitalien zijn een weinig

kolfachtig, de tangarmen breed, glanzig bruinzwart, van

boven en in de zijden met zwarte, van onderen met roest-

kleurige beharing; het middelstuk is dik, roestkleurig met

beharing van dezelfde kleur. Het zwart aan de dijen der

achterpooten is zeer duidelijk; aan de voorste tarsen zijn

al de leden aan het einde bruin; de achtertarsen zijn geheel

donkerbruin ; de voorscheenen hebben van onderen aan de

tweede helft eene lange gele beharing, de overige scheenen

eenige vrij lange gele borstels ; de donkere tint aan de spits

en het laatste gedeelte van den achterrand der vleugels is

vrij krachtig.

6. Eccoptopus erythrogasirus Low.

(Low, Systematische Beschreibung der Europaischen Zwei-

(liigetigeti Insecten, II. p. 121).

Ook deze soort uit Spanje is, even als de zeer verwante

E. longitarsis Macq. uit Perzie (vroeger de eenige soort van

1) Aldaar staat op Liz. 244: mannelijke exemplaren : uit de beschrijving en at'beel-

ding blijkt genoegzaam, dat hier eene schvijffout is begaan eu vrouwelijke exemplaren

worden bedoeld.
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het genus) tot dusver alleen in de vrouwelijke sexe bekend.

In het Brusselsche Museum bevindt zich van haar, nevens

een ?, ook een vrij gaaf <?. De pooten van dit mannelijk

exemplaar zijn donkerder dan bij het 5, zoodat zij bijna

geheel zwart kunnen genoemd worden; ook de voethaken

hebben niet, zoo als bij het $, eene gele basis. Het achter-

lijf loopt eenigszins spits toe; de genitalien zijn klein en

van dezelfde roodgele kleur als het geheele achterlijf, doch

met iets langere en digtere, gele beharing; de tangarmen

liggen in den vorm van een paar langwerpige schubben,

half geopend ter wederzijde van een tamelijk breed, kegel-

vormig middenstuk. De beide eerste leden der sprieten

zijn heldergeel, het derde bruinzwart. Het aderbeloop, met

name de vorm der tweede submarginaal-cel, is in beide

sexen volkomen zoo als Low het beschrijft.

7. Gigamyia gigantea Wied.

(Stomoxys gigantea Wiedemann , Analecta entomologica,

41. 74 en Aiissereuropdische Zivei/liigler, II. 248. 2).

Voor deze Zuid-Afrikaansche vlieg, waarvan ik een voor-

werp uit het Museum van Natura Artis Magistra onderzocht,

heeft Macquart (Dipt. exol. II. V. 115) het geslacht Gigamyia

opgerigt. Reeds eene zeer oppervlakkige beschouwing doet

zien, dat de soort met het geslacht Stomoxys weinig anders

gemeen heeft dan de lange vooruitstekende zuiger. Macquart

plaatst zijn genus Gigamyia in de subfamilie der Musc'men
,

doch ik kan hem hierin niet bijvallen. De bijna geheel

naakte sprietborstel en de stevige borstels, waarmede het

voorhoofd, de thorax, het achterlijf en de pooten bezet zijn,

eischen ontwijfelbaar voor dit geslacht eene plaats onder de

Tachininen.

Aan de beschrijvingen van Wiedemann en Macquart voeg

ik overigens nog het volgende toe. De zilverwitte wangen

hebben een roodbruinen weerschijn; de breede langsband

over het voorhoofd is meer donkerbruin dan zwart en heeft

boven den sprietwortel eene geelachtig witte vlek ; de
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sprietborstel is tot ongeveer in 't midden een weinig verdikt

en heeft aldaar eenige naauw merkbare haartjes ;
de bor-

stels in de zijden van den thorax en aan den achterrand

van het schildje zijn zeer stevig ; nog dikker en daarbij

eenigszins stomp zijn die aan den achterrand van den

tweeden en de volgende lijfsringen ; in het midden van

dezeringen ontbreken zij. De vleugels zijn aan den wortel

bleekgeel ; de middendwarsader staat juist boven het mid-

den der schijfcel; de spitscel is smal geopend, de schijf-

dwarsader zacht gebogen.

Het exemplaar in het Amsterdamsche Museum is, naar

ik geloof, een $.
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Overgedrukt ait deel XXI van het

'lijdschrift voor Entomologie.

1ETS OVER BIBIO ANGLICUS LOEW

P. M. VAN DER WULP.

In eene kleine verzameling inlandscbe Diptera, door den

heer J. W. B. Gunning te 's Gravenhage bijeengebragt

,

vond ik een voorwerp, waarin ik bij den eersten aanblik

den gewonen Bibio hortulanus F. $ meende te herkennen.

Eene nadere beschouwing evenwel deed mij zien, dat het

in sommige wezenlijke kenmerken verschilde en het dus

eene andtre soort moest zijn. Toen ik daarop de bestaande

beschrijvingen nalas, bemerkte ik al spoedig dat ik een

wijfje voor mij had van Bibio anglicus Loew (Syst. Beschreib.

der bekannten Europ. Zweifl. Insecten I p. 22, n°. 22); de

voor een deel geelroode borstzijden , de kleur en teekening

der vleugels enz. lieten daaromtrent geen twijfel.

De heer Gunning heeft mij verzekerd, dat hij dit voor-

werp den vorigen zomer te Doom heeft gevangen. Het

voorkomen van B. anglicus in ons land kan op zijne getui-

genis gerust worden aangenomen , en er valt dus bij de

Bibio-soorten , in mijne Diptera Neerlandica als inlandsch

opgegeven, reeds dadelijk weder eene soort te voegen. Het

vinden van deze soort ten onzent is des te meer van be-

lang, omdat zij tot dusver, zooveel ik kan nagaan, nog

niet op het vaste land van Europa was aangetroffen ; Loew

toch had zijne exemplaren uit Engeland van den heer Verall
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ontvangen en buiten hem heeft niemand de soort vermeld.

Intusschen, hoe uitvoerig ook door Loew ter aangehaalde

plaatse beide sexen beschreven en onder anderen met

D. hortulanus vergeleken zijn, ontbreekt daaraan de vermel-

ding van een in 't oog vallend onderscheidmgskenmerk,

aan de vleugels en hun aderbeloop ontleend. Bij B. anglicus

namely k zijn de vleugels smaller en schijnen zij dienten-

gevolge aan de spits stomper en meer afgerond; voorts is

het wortelstuk der cubitaal-ader van gelijke lengte als de

middeldwarsader en is deze laatste schuin geplaatst, zoodat

zij met het genoemde wortelstuk een' hoek van ongeveer

45 graden vormt. Bij B. hortulanus daarentegen, waar de

vleugels breeder zijn, is het wortelstuk der cubitaal-ader

veel langer dan de middeldwarsader en deze zeer kort en

tevens regtstandig.

Het is welligt niet ondienstig deze verschillen door eene

vleugelafbeelding van de beide soorten te verduidelijken

;

op plaat 12 wordt in fig. 2 de vleugel van B. anglicus, in

fig. 3 die van B. hortulanus voorgesteld.

Het aangegeven onderscheid in het aderbeloop mag vooral

daarom niet worden uit het oog verloren, omdat het in

beide sexen aanwezig is en alzoo een kenmerk bevat van

bijzondere waarde in een geslacht als Blbio, waar nog al

uiteenloopende sexuele verschillen voorkomen. Schiner heeft

in zijne Diptera austriaca daarop eene hoofdverdeeling van

het geslacht gegrond, die zeer proefhoudend is. Gelijkboven

is aangetoond, behooren dus de beide hier besproken soor-

ten niet eens tot dezelfde hoofdafdeeling van het geslacht,

en ondanks hare onderlinge overeenkomst in kleur en tee-

kening, wordt daardoor alle gedachte aan eene zeernaauwe

verwantschap tusschen de beide soorten afgesneden.



A A N T E E K E N I N G E N

OM TRENT

DIPLOCAMPTA PARADOXA JAENN

EN VERWANTE SOORTEN,

DOOR

F. M. VAN DER WULP.

Op de vergadering der Entomologische Vereeniging van

29 Augustus 1874 te Arnhem maakte ik melding van eene

bezending Diptera uit de Argentijnsche republiek, die ik

aan mijn' geachten vriend, Professor Weyenbergh 1e Cor-

dova te danken had. De vrees, welke destijds bestond, dat

zijne eerste bezending van daar tevens de laatste zouzijn,

heeft zich gelukkig niet bewaarheid , want sedert ben ik

in het bezit gekomen van eene tweede collectie Argentijnsche

Diptera, nog uitgebreider dan de eerste, en ik mag zelfs

de hoop voeden, dat de heer Weyenbergh, die het voor-

nemen heeft dit jaar zijne familie en vrienden in het vader-

land te bezoeken, bij die gelegenheid zelf nog een en ander

zal medebrengen.

Blijkens het verslag van de genoemde vergadering sprak

ik toen ond. and. van eene Anthracide, die in een enkel

gebrekkig exemplaar voorhanden was, maar niettemin zich

liet herkennen als Anthrax paradoxa Jaenn. ') en die volgens

het aderbeloop der vleugels en andere kenmerken m. i

1) P. Jaennicke, Ncue exotischc Diptercn aos den Museen zn Frankfurt a M,

und Darmstadt, p. 31, Taf. 2 iig. 16.
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ongetwijfeld in het geslacht Diplocampta Scbiner ') thuis hoort.

Bij cle tweede bezending van den beer Weyenbergh bevond

zich nogmaals een voorwerp van deze soort en wel een

dat volkomen gaaf is gebleven. Ik ben daardoor in staat

aan de beschrijving van Jaennicke nog bet volgende toe te

voegen.

Het aangezigt steekt pnntig vooruit, zoodat de kop van

ter zijde gezien een' driehoek vormt, aan welks punt de

zuiger een weinig uitsteekt. Ter wederzijde van den thorax

bevinclt zich, even acbter den dwarsnaad, een vrij lange,

naar aebteren gerigte, donkere borstel. De pooten zijn eer

vuit roodgeel dan wel bruinachtig te noemen; onder aan

de acbterdijen zijn enkele fijne stijve borsteltjes ; aan de

achterste scheenen bevinden zich dergelijke borsteltjes in

grooter aantal. De kolfjes zijn beenwit. De sterke S-vormige

buiging der radiaal-ader is bij het eerst overgezonden exem-

plaar even hoekig en met kleine ader-rudimenten als door

Jaennicke is afgebeeld, maar in het tweede exemplaar is

die buiging meer afgerond en ook van de ader-rudimenten

op de hoeken is daar niets te zien. Nog moet ik hierbij

opmerken, dat bij mijne beide exemplaren het bruine vlekje

ontbreekt in 't midden van de eerste achtercel, waarvan

Jaennicke spreekt en dat ook in zijne afbeelding te zien

is. Het zal wel niemand bevreemden, dat ik ondanks dit

geringe verschil toch niet aarzel mijne voorwerpen als

Jaennicke's soort te determineren. Ik geef hierbij (Plaatl2,

fig. 4) eene afbeelding van den vleugel van mijn eerste

exemplaar.

Als ik nu de afbeelding vergelijk, door Schiner (Novava-

Reise, Taf. II fig. 9) gegeven van Diplocampta singularis,

dan vind ik ook daar de buigingen der radiaal-ader meer

afgerond, doch dan doet zich tevens een belangrijk verschil

voor tusschen de beide soorten (D. singularis Schin. en

paradoxa Jaenn.), daarin bestaande, dat bij eerstgenoemde

1) Novara-Reisc (Diptcra) p. 119.
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drie, bij de laatste slechts twee cubitaal-cellen aanwezig

zijn; bij D. singularis namelijk ontspruit uit de hoekige

ombuiging aan het begin, van den bovenarm der cubitaal-

ader, eene terugloopende dwarsader, die de radiaal-ader

volkomen bereikt en de bovenste cubitaal-cel in tweeen

deelt. Indien men hier aan dit verschil hetzelfde gewigt

moest hechten als bij de geslachten Anthrax (in beperkten

zin) en Exoprosopa, dan zou A. paradoxa niet in het genus

Diplocampta kunnen worden opgenomen. Voor Anthrax en

Exoprosopa laat zich zulk eene generieke verdeeling zeer

goed verdedigen, omdat zich onder beiden een groot aan-

tal soorten laten begrijpen; maar voor Diplocampta is zulk

eene afscheiding geheel onnoodig, omdat het daar slechts

een paar soorten geldt en het hoofdkenmerk in den sterk

gebogen loop der radiaal-ader ligt. Bovendien schijnt er

ook bij D. paradoxa met hare twee cubitaal-cellen, eene

neiging te bestaan om de derde cubitaal-cel te vormen,

hetgeen zoowel bij de vleugelafbeelding van Jaennicke als

bij een van mijne beide voorwerpen (zie mijne fig. 4) wordt

aangeduid door een klein ader-rudiment aan de buiging van

den bovenarm der cubitaal-ader, juist op het punt, waar

bij D. singularis de aanhechting plaats heeft van de ader,

welke de bovenste cubitaal-cel in tweeen deelt.

Even als vroeger, ben ik dan ook van meening dat Anthrax

paradoxa Jaenn. niet anders dan in het geslacht Diplocampta

moet worden gerangschikt. Om haar daarin te kunnen op-

nemen, zouden evenwel de generieke kenmerken, door

Schiner aangegeven, eene geringe wijziging moeten onder-

gaan. Zoo noemt hij b. v. het aangezigt kort, een weinig
vooruitstekend : die woorden « een weinig » dienen weg te

vallen, omdat bij D. paradoxa het aangezigt sterker en

puntiger vooruitkomt. Even zoo zou de aanduiding, dat de

zuiger niet uitsteekt, moeten vervallen, wijl deze bij de

genoemde soort een klein eind uit den mondrand te voor-

schijn treedt. Eindelijk zou de vermelding van de dwars

ader, welke de radiaal-ader met den bovenarm der cubitaal-
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ader verbindt, met als ecn algemecn kenmerk van het

genus kunnen gelden, maar als eene bijzonderheid, welke

aan een der beide soorten eigen is en waarvan zich bij de

andere naauwelijks eenig spoor vertoont.

Dat beide soorten, bij alle pimten van overeenkomst

,

nogtans, behalve in het getal der cubitaal-cellen , in vele

opzigten van elkander afwijken, is uit de beschrijvingen

duidelijk te zien. D. paradoxa is grooter en door de vaalgele

viltige beharing nagenoeg geheel eenkleurig; hare sprieten

zijn geelachtig, hoogstens het eindlid donkerder; depooten

zijn geheel vuil roodgeel en de vleugels hebben door den

donkeren zoom aan al de dvvarsaderen en aan sommige

gedeelten der radiaal-ader een vlekkig aanzien. Bij D. sin-

gularis daarentegen is de kop bruin, het voorste gedeelte

van het voorhoofd wit ten gevolge eener digte beharing;

de sprieten zijn geheel zwartbruin en de dijen donkerder

dan de scheenen en tarsen; aan de vleugels heeft alleen

de radiaal-ader, doch deze over hare geheele lengte, eene

bruinachtige bezooming, doch overigens vertoonen zij geene

vlekkige teekening.

Door den Baron Osten Saeken 1

) wordt onder den naam van

Dipalta serpentina nog eene Anthracide uit Galifornie beschre-

ven, die met de beide hierboven vermelde soorten eene naauwe

verwantschap moet hebben , daar ook bij haar de cubitaal-

ader S-vormig gebogen is. Zij komt met Diplocampta singu-

laris Schin. overeen door het bezit van drie volkomen cubitaal-

cellen; er is dus eene dwarsader, die de radiaal-ader met

den bovenarm der cubitaal-ader verbindt, maar de plaats

van aanhechting dezer dwarsader schijnt te verschillen

(the crossvein in Dipalta serpentina is inserted in the middle

of the sinus and not at its base. 0. S.)

Nog eene andere soort en wel van Georgie , die door Osten

Saeken 1. c. ter loops vermeld, doch niet beschreven of

genocmd wordt, zou volgens hem mode hier behooren en

1) Western Diptera p. 236 en 237.
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in de plaatsing der dwarsader geheel met Jaennicke's figuur

overeenkomen. Zeer duidelijk is dit niet, want in de vleugel-

afbeelding, die Jaennicke van zijne Anthrax paradoxa geeft,

is in 't geheel geene dwarsader aanwezig; alleen schijnen de

kleine adertipjes aan de buigingen aan te duiden, dat bij

die soort eene neiging bestaat om eene dwarsader te vormen.

Intusschen, wat hier ook van zij, geloof ik dat men het

meest moet blijven hechten aan de sterke buiging der

radiaal-ader en volgens dit kenmerk al de bovengenoemde

soorten tot een geslacht moet brengen, dat den naam van

Diplocampta Schin. behoort te dragen en tot dusver alleen

in Amerika gevonden is.



TWEE NIEUWE TIPULIDEN VAN SUMATRA,

F. M. VAN DER WULP.

De beide Tipuliden, die ik hieronder wensch te beschrij-

ven, zijn te Lahat op Sumatra gevangen en werden door

den heer Giesbers , Officier van gezondheid , van daar over-

gezonden aan het genootschap Natura Artis Magistra te

Amsterdam, in welks verzameling zij zijn geplaatst.

1. Libnotes notata n. sp.

Testacea; fronte argenteo-maculato ; articulis antennarum

duobis primis fuscis ; abdomine utrinque linea laterali

nigra
;
pedibus luteis ; alis hyalinis , venis flavis , costa

punctis duobus obscuris. <? long. 12 mm.

Kop bruinachtig; het voorhoofd smal, boven de sprieten

zilverachtig. Sprieten geel, een weinig langer dan de kop,

veertienledig ; de beide wortelleden zwartbruin; zuiger en

palpen bruin. Thorax bruingeel , van boven voor den dwars-

naad vlekkig bruinachtig aschgrauw; langs den hals, boven

de voor- en middenheupen , alsmede ter wederzijde van den

achterrug bruine langsstreepjes. Achterlijf bruingeel, met

zwartbruine zijstreep, die naar het einde smaller wordt,

en van boven met eene zwartbruine langwerpige vlek op

elken ring , of zoo men wil , met eene afgebroken rugstreep

;

mannelijke genitalien geel; de tangarmen dik en stomp,
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met borstelige beharing. Pooten geel, de tarsen naauwelijks

iets verdonkerd ; scheenen zonder eindsporen. Kolfjes bruin-

achtig met gelen steel. Vleugels zeer lang en smal, glas-

achtig, aan den voorrand een weinig geelachlig, aan de

spits en langs den achterrand iets verdonkerd; tegen den

voorrand met een paar donkere stippen, door eene vlek-

achtige schadnw aan de nitmonding der hulpader en der

subcostaal-ader veroorzaakt ; de aderen geel , alleen ter

plaatse der beide genoemde vlekjes, aan den wortel der

radiaal-ader en meerendeels ook aan de dwarsaderen zwart

;

de langsaderen hebben aan haar einde eene microscopische

beharing ; voor het aderbeloop verwijs ik naar Plaat 12, fig. 5.

Toen ik het hierboven beschreven voorwerp onder de

oogen kreeg, was ik dadelijk overtuigd dat het in geen

der bestaande genera eene plaats kon vinden en ik besloot

daarom het bij gelegenheid onder een' nieuwen generieken

naam te beschrijven. Die gelegenheid deed zich niet aan-

stonds voor, en inmiddels kreeg ik de Transactions of the

Entom. Society of London over 187G in handen, waarin Pro-

fessor Westwood onder den naam van Libnotes een nieuw

geslacht beschrijft, op eene soort van Ceylon gegrond, die

hij naar den vinder D. Twaites Libnotes Tivaitcsiana noemt.

Zijne beschrijving en vooral de vleugelafbeelding, die hij

er aan toevoegt, herinnerden mij dadelijk aan het boven

bedoelde insect en bij nadere vergelijking bleek het mij

,

dat ik hier inderdaad met hetzelfcle geslacht, maar met

eene andere soort er van te doen had. Aan Westwood

stond, even als aan mij, alleen het £ ten dienste, de

vrouwelijke sexe van het geslacht Libnotes is alzoo nog

niet hekend.

Naar Westwood's vrij korte beschrijving schijnt het

onderscheid tasschen de beide soorten voornamelijk hierin

te bestaan , dat bij L. Twaitesiana de geheele sprieten , als-

mede de voordijen aan de basis en de achterste dijen aan

de spits donker zijn ; voorts dat de vleugels ongeteekend

en de vleugeladeren zwartachtig zijn. Bij L. notata daaren-
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tegen zijn de sprieten , met uitzondering der wortelleden

en ook de geheele pooten geel; de vleugels zijn aan de

uitmonding der beide voorste aderen met een schaduwachtig

vlekje geteekend, en de vleugeladeren zijn, behalve enkele

zwartachtige plekken, geel; voorts schijnt de zilverachtige

plek op het voorhoofd van mijne soort bij die van West-

wood te ontbreken.

Westwood heeft zich onthouden om de plaats aan te

geven, die het geslacht Libnotes in het systeem behoort in

te nemen, en bepaalt zich tot de aanmerking dat het

moeijelijk is om de juiste verwantschap van een zoo vreemd

insect aan te geven. Inderdaad moet ik erkennen, dat het

aderbeloop door de langgerekte en aan het eind gebogen

cellen van dat van alle andere Tipuliden afwijkt. Het komt

mij evenwel voor, dat de gevorkte radiaal-ader, de micro-

scopische beharing aan het eind der langsaderen en het

gemis der eindsporen aan de scheenen vrij beslissend aan-

duiden, dat de plaats van dit geslacht bij de Eriopterina

moet worden gesteld, alwaar het, als afwijkende van al de

andere genera, aan het hoofd of aan het eind zou kunnen

worden geplaatst.

2. Epiphragma insignis n. sp.

Tnorace fusco-cinereo ; abdomine fusco, incisuris pallidis

;

pedibus testaceis immaculatis; alis maculis annulisque cin-

namomeis. S Long. 11 mm.
Bruingeel. Voorhoofd in 't midden verdonkerd; de beide

wortelleden der sprieten donkerbruin, de schaftleden geel.

Palpen bruinachtig. Thorax van boven bruinachtig asch-

granw, eenigszins vlekkig; borstzijden en heupen ten deele

met geelachtigen salijnglans en bruine vlekken. Achterlijf

van boven bruinachtig met lichtere insnijdingen ; de ringen

in 't midden met een dwarsgroefje ; mannelijke genitalien

bruingeel, de tangarmen dik, een weinig behaard. Poolen

v'uilgeel; de tarsen naauwelijks ids verdonkerd; de eind-
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sporen der scheenen klein. Kolfjes bruinachtig met gelen

steel. Vleugels bijna glasachtig met kaneelbruine teekening,

deels in ringvormige vlekken bestaande ; drie dezer ringen

liggen op de disco-idaal-ader, de derde er van treedt nog-

even in de schijfcel; een halve ring, met het open gedeelte

tegen den vleugelrand, bevindt zich aan de vleugelspits en

wordt door den bovenarm der aldaar aanwezige vorkcel

doorsneden; twee halve ringen, donkerder van kleur, liggen

met de geslotene zijde tegen den voorrand, de tweedeboven

den oorsprong der radiaal-ader ; aan het uiteinde der hulp-

ader, der subcostaal-ader en van beide armen der radiaal-

ader bevinden zich donkerbruine stippen. (Zie de afbeelding

van den vleugel Plaat 12, fig. 6.)

In het aderbeloop komt deze soort met onze Europesche

Epiphragma picta nagenoeg overeen;. alleen is de vork der

radiaal-ader korter, en de achterdwarsader staat niet voor

maar merkelijk voorbij het midden der schijfcel; het voor

het geslacht Epiphragma kenmerkende clwarsadertje tusschen

den voorrand en de hulpader is hier bijzonder dik en

donker gekleurd. Overigens is E. insignis veel kleiner en

zwakker gebouwd , en mist zij de bruine ringen aan de dijen.

Het is de eerste Aziatische soort van het geslacht Epi-

phragma. De weinige soorten van dit geslacht (er zijn er

nu 5 of 6 vermeld) zijn zeer verspreid over den aardbol

:

E. picta L. bewoont Europa, E. fascipennis Say en Solatrix

0. Sack, worden in Noord-Amerika gevonden, E. Histrio

Schin. in Columbie en E. insignis in den Oost-Indischen

archipel. Behalve deze maakt de Baron Osten-Sacken nog

melding van eene onbeschreven Zuid-Amerikaansche soort

(zie Monographs of the North-American Diptera, Part IV, p. 194).





I'l. 12

A.

A.J.W. sctdps.





Van dfer 1i,v. Eiit. :

XX!ii,/-<f L <
i^-k'

-,L
, lif^J, J^-^f,









O vergeJrukt uit deel XXIII van Let

Tijdsclmft voor Entomologie.

EESIGE DIPTEM MB flEDERLABDSCH IIVDIE

P. M. VAN DEE WULP.

Onder de insecten, die oris uit tropische gewesten worden overge-

zonden, zijn de Diptera gewoonlijk karig vertegenwoordigd. Daarom

hebben de weinige exotische voorwerpen, die uit deze orde in mijne

handen komen , voor mij des te grootere waarde. Als 't ware ver-

scliolen tusschen verschillende andere insecten, die mijne entomolo-

gisclie vrienden uit onze Oost-Indische bezittingen ontvangen, bevin-

den zich daarbij van tijd tot tijd ook wel enkele Diptera, welke zij

dan zoo goed zijn aan mij ter hand te stellen. Om niet te spreken

van de voorwerpen, die in vroeger jaren door wijlen mijn' broeder

J. W. van der Wulp, Officier van administratie bij de Marine, wer-

den medegebragt , ontving ik in den laatsten tijd van den heer

P. C. T. Snellen berhaalde malen voorwerpen , door Mr. M. C. Piepers

van Java gezonden , van Dr. Piaget , wat hem door Mevrouw Neu-

haus geb. Becht en den heer David Dunlop van Padang was over-

gemaakt, en van Mr. W. Albarda wat uit de bedoelde insecten-orde

door diens in Indie overleden broeder was verzameld. Voorts was

de heer A. W. Carriere Jr., die meermalen bezendingen insecten

van den heer van Weelderen te Batavia ontving, zoo goed mij de

enkele daaronder voorkomende vliegen af te staan; en eindelijk heb

ik een paar zeer merkwaardige voorwerpen te danken aan mijn'

onvergetelijken vriend Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven, die ze

aantrof te midden van eene belangrijke collectie Hemiptera enz. uit den

Indischen archipel, hem door Z. Exc. den Gouverneur-Generaal Mr.

van Lansberge toegezonden. Ik kan hen alien daarvoor niet genoeg
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crkentelijk zijn. In de volgende bladzijden wensch ik de nitkomsten

van inijn onderzoek dezer voorwerpen mede te deelen, in de hoop dat

zij , die zieh in de genoemde streken met het verzamelen van insec-

ten bezig houden, daarin eene aansporing mogen vinden om limine

aandacht ook aan de meestal vergeten, maar toch zoo belangwek-

kende Tweevleugcligen te schenken.

Ruim een 50-tal soorten, op bovengemelde wijze in mijn bezit ge-

komen, worden hieronder vermeld.

1. Plecia eulvicollis Fabr.

Hirtea fulvicollis, Fabr. Syst. Anil. 53. 10; — Pentiietria fulvi-

collis, Wied. Dipt. ex. I. 31. 32;— Plecia fulvicollis , Wied. Auss.

Zweifl. I. 73.2; Macq. Suit, a Buff. I. 176. 1; Rond. Ann. mus.

Gen. VII. 462 ; Dol. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. X. 407. 9 ,
pi. vi, f. 5.

Eenige mannelijke exemplaren van Java (Piepers, van Weelderen).

2. Ctenophoea compedita Wied.

Wied. Dipt. ex. I. 21. 3; id. Auss. Zweifl. I. 39. 4.

Van deze fraaije soort werd door wijlen Mr. Albarda een $ van

Java overgezonden , dat, hoewel niet geheel gaaf, met Wiedemann's

bescbrijving overeenstemt. Aan de beide achterpooten (de voorsten

zijn afgebroken) zijn evenwel de dijen tot digt voor de spits rood-

geel; voorts is de donkere bezooming aan het eind der anaal-ader

,

langs den achterrand vlekachtig tot digt bij de asillaar-ader uitge-

breid: de vleugeladeren zijn op het gele gedeelte der vleugels rood-

geel, op het donkere zwartbrnin ; de vorkcel aan de vleugelspits is

ongesteeld; de vijfde achtercel is aan hare uitmonding een weinig

vernaauwd (zie Plaat 10, fig. 1).

3. CTENOPITOItA JAVANICA Dol.

Dol. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. X. 406. 7, pi. ix, f. 1.

Van deze soort ontving ik een zeer gaaf ? , door den heer Piepers

te Kediri op Java gevangen. Het komt met Doleschall's beschrijving

en afbedding (die alleen het $ bctreffen) genoegzaam overeen, om
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als zoodanig te worden bestemd , ten minste als men daarbij aanneemt

,

dat zijne afzonderlijke vleugelafbeelding , om het aderbeloop te doen

zien, in zooverre onjuist is, dat zij de vorkcel aan de spits als ge-

steeld voorstelt, hetgeen bij mijn exemplaar geenszins bet geval is en

waarscbijnlijk ook bij bet zijne zoo niet zal geweest zijn. De af-

beeldingen, door Doleschall gegeven, laten ecbter ten aanzien van

naauwkeurigbeid wel wat te wenschen over.

Daar Doleschall's bescbrijving van het hem alleen bekende $ zeer

kort en onvolledig is, zal ik bier ecne meer uitvoerige geven naar

het vrouwelijke exemplaar, dat ik thans voor mij heb.

De soort is zeer verwant aan Ct. compedita, doch door de donkere

vleugels duidelijk ouderscheiden. Zij ishoogoranjegeel, met de volgende

zwarte teekening: op het voorhoofd even boven de sprieten een paar

stippen; op het achterhoofd eene vlek; op den rug van den thorax

de gewone vier banden, die alien zijn zamengevloeid , zoodat slechts

eene stip in 't midden voor den dwarsnaad en een langsstreepje v66r

het schildje wordt vrijgelaten; in de borstzijden een zoom langs den

prothorax, een langsband in 't midden en een tweede band boven

de achterste heupen; een smalle zoom van achteren aan het schildje

en eene groote vlek op den achterrug; voorts een paar zijvlekken

op den derden achterlijfsring en een voorzoom op de volgende ringen,

die zich aan weerszijden zoodanig verbreedt, dat de gele kleur daar

geheel verdrongen wordt. Sprieten slechts weinig langer dan de kop,

zwart, twaalfledig, de schaftleden snoervormig, vrij digt opeenge-

schoven. Palpen geel. Achterlijf het smalst tusschen den eersten en

tweeden ring , van daar allengs naar achteren verbreed , aan 't eind

weder spits toeloopend; eijerbuis fijn en regt, roodgeel met zwarte

spits. Pooten zwart; de dijen aan den wortel voor hoogstens een

derde roodgeel; al de scheenen met een witten ring niet ver van den

wortel. Kolfjes geel. Vleugels omberbruin, onder den voorrand met

eene langwerpige lichte plek, die het begin der subcostaal-cel en de

beide bovenste wortelcellen inneemt; het eind der middelste wortelcel

bhjft donker; overigens is nog digt bij den vleugelwortel eene lichte

plek, die door de axillaar-ader wordt doorsneden; de lichte gedeelten

hebben niet de saffraangele kleur, die de vleugels van Ct. compedita

vertoonen; de aderen zijn alien zwartbruin; het aderbeloop komt

volkomen met de genoemde soort overeen (PI. 10, fig. 2).

Ct. fuscipennis Macq. (Dipt. ex. supp. 1. 10. 2. pi. 1, f. 4) uit
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Brazilie raoet ook zeer verwant zijn , dock bij deze worden de vlengels

aangcduid als , bebalve aan de basis en eene bleeke randvlek
,
gebeel

bruin. De drie bovengenoemde soorten vormen eene eigenaardige

groep
?

die door den witten ring aan den wortel der scbeenen is ge-

kenmerkt.

4. Tipula umbrina Wied.

Tipula umbrina, Wied. Anss. Zweifl. I. 49. 14; — T. congruens,

Walk. Proc. Linn. Soc. V. 231. 8.

Een c?
7
Java (Albarda), een $, Java (Piepers).

Bij deze soort zijn de pooten zeer dun; de voorrand der vleugels

is geelbruin en vrij donker; de witachtige band onder de randvlek

loopt door de wortelbelft der scbijfcel, wier aderen op die plek kleur-

loos zijn en zicb als afgebroken vertoonen, tenzij men den vleugel

tegen bet licbt ziet. De anus van bet $ is slecbts weinig verdikt;

de acbtste bjfsring steekt naar onderen als een rond klepje uit en

draagt van boven een paar stompe tepeltjes; de eijerbuis van bet $

is spits en bijna regt.

De bescbrijving, door Walker van zijne Tipula congruens (van

Nieuw Guinea) gegeven, past gebeel op deze soort.

5. Pachtehina bombatensis Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 5. 15. 10.

Een 5, Samarang (Piepers).

Het exemplaar komt met Macquart's bescbrijving overeen; de bij-

zonder kleine sebijfeel is karakteristiek ; bare lengte bedraagt weinig

meer dan een vierde van die der uit baar voortspruitende tweede en

derde acbtercellen ; de randvlek is omberbruin, van ovale gedaante

en vult niet gebeel de eel waarin zij geplaatst is; de beide zijbanden

op den thorax zijn van voren niet buitenwaarts omgebogen. De

voorscbeenen
?

die Macquart bruinaebtig noemt, zijn aan dit voor-

werp niet donkerder dan de anderen; aan al de scbeenen is de

uiterste spits zwartacbtig.

6. Eeioceea albiptjnctata nov. sp.

Atra velutina; abdominis segmentis mediis pedibusque fulvis: fe-
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morum tibiarumqne apice nigro; alis fuscis, puncto apicali albo; cel-

lulis posterioribus quatuor; $ long. 17 mm.

Kop rondachtig, zwart; voorboofd boven de sprieten met een bultje

;

aangezigt kort, naar voren uitstekend; palpen zwart, de leden on-

geveer van gelijke lengte. Sprieten slechts weinig langer dan dekop,

achtledig; de beide eerste leden zwart, de overigen bruingeel, cylin-

drisch met korte haartjes; Let derde lid bet langst en langer dan

de beide wortelleden (zie PI. 10, fig. 3). De gebeele thorax, het

schildje en de beupen fluweelzwart. Achterlijf platgedrukt; de eerste

ring zwart, de drie volgenden en de basis van den vijfden ring

roodgeel, met smallen zwarten zoom en zwarte zijvlekjes; de laatste

ringen zwart; eijerbuis zeer spits, roodgeel. Pooten glanzig roodgeel;

spits der dijen en scbeenen zwart, die der dijen een weinig verdikt;

scbeenen met korte eindsporen; tarsen zwartbruin. Kolfjes donker-

bruin met licbteren steel. Vleugels kofiijbruin, aan de spits met een

klein wit vlekje; op de discoidaal-ader, digt by bare basis, nog eene

lichte plek; er zijn slecbts vier acbtercellen ; overigens moge mijne

vleugelafbeelding (PI. 10, fig. 4) het aderbeloop doen zien.

Een $ Java (Piepers).

Dat deze soort tot het geslacht Eriocera behoort volgens de inter-

pretatie van den Baron Osten Sacken {Monographs of the Dipt, of N.

America, IV, p. 244 en volg.) lijdt geen twijfel.

CONOSIA nov. gen. Tipulidarum.

Thorax antice coniformis, supra capite elongatus; antennae 14-

articulatae ; alae abdomine breviores , cellula discoidalis completa

,

cellulae subcostales duae, cellulae posteriores quinque; vena trans-

versa media ad apicem cellulae discoidalis sita ; tibiae non cal-

caratae.

Kop naar evenredigheid zeer klein, van boven plat; het achterhoofd

sterk ontwikkeld en in een kort tandje uitloopend; voorhoofd zeer

breed, boven de sprieten met een dwarsgroefje; oogen ovaal; zuiger

en palpen kort ; de laatsten vierledig , de leden weinig in lengte ver-

schillende. Sprieten naauwelijks langer dan de kop, veertienledig

;

de drie eerste leden groot en dik ; het eerste lid cylindrisch , behaard

,

ten minste zoo lang als de beide volgenden te zamen; de verdere

schaftleden dun , snoervormig , met korte uitstaande haren ; het laatste
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lid spits toeloopend. Thorax van voren kegelvormig boven den kop

uitstekend; dwarsnaad weinig zigtbaar; de rug als een eenigszins

gewelfd schild, duidelijk van de borstzijden afgescheiden. Achterlijf

lang en slank, cylindrisck; eijerbuis van bet $ (bet £ ken ik niet)

spits toeloopend, iets opgebogen. Pooten met fijne en vrij digte bebaring

;

voordijen naar de spits een weinig verbreed ; scbeenen zonder eind-

sporen. Vleugels korter dan bet acbterlijf; radiaal-ader op een derde

der vleugellengte uit de subcostaal-ader outspruitende en ongeveer

ter halverwege een' bovenarm uitstootende , welke digt bij de basis

door eene dwarsader met de subcostaal-ader verbonden is ; even voorbij

bet punt waar die bovenarm ontspruit, komt op ongeveer twee der-

den der vleugellengte, de cubitaal-ader uit baar voort en loopt, zacbt

gebogen, in de vleugelspits uit; er worden op die wijze twee lang-

werpige subcostaal-cellen gevormd. De scbijfcel is langwerpig drie-

boekig en verder van de vleugelspits verwijderd dan bij de meeste

andere Tipuliden; zij stoot drie aderen naar den acbterrand uit,

waarvan de bovenste zicb in twee armen verdeelt en zoo eene vork-

cel vormt, die bijna dubbel zoo lang is als haar steel. Er zijn vijf

acbtercellen. De middeldwarsader staat niet, gelijk dit bij de Tipuli-

den gewoon is, boven het begin of op bet midden der scbijfcel , maar

gebeel aan baar einde of zelfs nog iets daar voorbij 5 de acbterdwars-

ader is een weinig gebogen en digt bij het begin der scbijfcel inge-

wricht; de drie laatste langsaderen zijn voor hare uitmonding in den

achterrand duidelijk gebogen (zie PI. 10, fig. 5—7).

Dit nieuwe geslacht is noodig voor Limnobia irrorata Wied. , waar-

mede Limnophila Crux Dol. synoniem is. Omtrent de plaats, die het

in de familie der Tipuliden moet innemen, durf ik geen beslissend

oordeel uit te spreken: dit zal eerst kunnen geschieden, als wij be-

kend zullen zijn met de vele tropische vormen der kleinere Tipuliden

,

welke ongetwijfeld later nog zullen worden ontdekt. Wegens het

gemis der eindsporen zou het onder de Eriopterinen moeten worden

gerangschikt ; het aderbeloop der vleugels vertoont daarentegen meer

overeenkomst met dat der Limnopbilinen , onder anderen door de

aanwezigheid van vijf acbtercellen ').

1) Met uitzondering van Cladura , hebben al de genera die tot de Eriopterinen

bebooren , slechts vier achtercellen. Zie Osten Saclsen, Jlonographs of the Diptera

of N(rlJt America, Part. IV, p. 46 en 113 enz.
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7. Conosia ieeobata Wied.

Limnobia irrorata , Wied. Aitss. Zweifl. I. 574. 3; — Limnopliila

Crux, Dol. Nat. Tijdschr. N. hid. XIV. 388, pi. iv, f. 3.

PI. 10, fig. 5, 6 en 7.

Een 2 Java (Piepers). Het is 12 mm. lang, geelachtig aschgrauw

of eenigszins zandkleurig, de sprieten en palpen iets donkerder; de

borstzijden daarentegen lichter en met enkele ingedrukte stippen; de

fijne eijerbuis aanvankelijk bruin, naar het einde geelacbtig. Pooten

bleek bruingeel, bet laatste tarsenlid bruin. Kolfjes van de kleur

des ligchaams. Vleugels met bruingrauwe tint, langs den voorrand

met vele bruine vlekjes , die in den beginne vrij regelmatig zijn

,

maar vervolgens, tot aan het eind der hulpader, onregelmatiger en

tevens donkerder worden, eene soort van hieroglyphen vormende, en

eindelijk, tusschen de uitmonding der subcostaal-ader en die van den

bovenarm der radiaal-ader , door ineensmelting ontaarden in eene

bruinachtige grondkleur, door lichtere vlekjes afgebroken; dergelijke

teekening, doch minder duidelijk, breidt zich ook over de radiaalcel

en de bovenste subcostaal-eel uit; bovendien zijn al de langsaderen

met een aantal kleine bruine stipjes geteekend en de dwarsaderen

door eene bruine schaduw bezoomd; ook de vleugelwortel tusschen

de beide hoofdaderen is verdonkerd.

Dat Limnopliila Crux Dol. synoniem is, blijkt duidelijk uit Dole-

schall's beschrijving en afbeelding, al noemt hij het dier roestkleurig

en al zwijgt hij van de stippen op de langsaderen; de voorstelling

van den naar voren puntig uitloopenden thorax, van de sprieten en

ook van het aderbeloop der vleugels laat daaromtrent geen twijfel

over; in zijne afbeelding b. v. vindt men de middeldwarsader , in af-

wijking van andere Tipuliden, aan het eind der schijfcel geplaatst.

Uit Doleschall's beschrijving is niet op te maken of hij beide sexen

gekend heeft; zijne teekening schijnt echter het $ te moeten voor-

stellen. Volgens hem is dit insect op Java niet zeldzaam binnen de

woningen en vertoont het in de rust eene zeer vreemde gedaante,

omdat alsdan de beide voorpooten regtuit naar voren en de beide

achterpooten daarentegen naar achteren zijn uitgestrekt.

8. Heehetia batjanensis nov. sp.

Nigra; oculis pilosulis; thoracis vittis lateralibus, scutello, maculis
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quatuor in abdominis segmento secundo, limbo postico segmentorum

tertii et quarti, tarsis halterisque tlavis; alis fuscis, in cellula radiali

inferiore et angulo posteriori dilutioribus. — j long 13—18 mm.

Oogen van onderen merkelijk beneden het aangezigt afdalende '),

duidelijk bebaard. Sprieten zwart , slank, zoo lang als kop en thorax

te zamen; het eerste lid kort, het tweede lid naar het eind versmald

;

het derde langer dan het tweede , in 't midden iets verbreed , naar

den wortel en naar het eind spits toeloopend. Voorhoofd en aange-

zigt bruingeel met eenigen glans ; de zwart behaarde schedel en een

langsband op het voorhoofd , die echter niet tot de sprieten doorloopt

,

donkerbruin ; boven den sprietwortel een in 't midden iets ingebogen

verheven dwarslijntje. Aangezigt zeer kort, onder de sprieten inge-

drukt , naar onderen spits toeloopend ; mondrand zwart behaard.

Zuiger zwart. Thorax en achterlijf zwart met zeer flaauwen glans;

de schouderknubbels , een zijband van daar tot aan den dwarsnaad,

de knubbels op den achterkant van den thorax, eene plek onder

den vleugelwortel en eene ter wederzijde van den achterrug, glanzig

onzuiver geel. Schildje heldergeel. Achterlijf gewelfd, aan den wortel

smal; de tweede ring op den rug met een paar flaauwe gele vlekken;

voorts de zijranden en een paar zijvlekken tegen den achterrand

geel; de beide volgende ringen met een in 't midden iets ingekeep-

ten
,

gelen achterrand ; aan de buikzijde de tweede ring geheel

geel. Pooten zwart; de spits der dijen en de wortel der scheenen

min of meer roodgeel; de tarsen bleek roodgeel, vooral de achter-

tarsen. Kolfjes geel (de knop in 't leven vermoedelijk groenachtig).

Vleugels donkerbruin, alleen in de onderste wortelcel en in den

achterhoek helderder.

Twee wijfjes van Batjan, door Z. Exc. den Gouverneur-Generaal

van Lansberge overgezonden.

Van het geslacht Hermetia waren vroeger uitsluitend soorten uit

Amerika bekend. Eerst in lateren tijd zijn er door Wallace een

paar in den Oost-Indischen archipel ontdekt, die door Walker zijn

beschreven als H. remittens (Proc. Linn. Soc. IV, 94. 13) en mfiventris

(1. c. V. 145. 7). Geen van deze beide beschrijvingen past op de

hierboven bedoelde soort. H. rem Ulcus (waarvan beide sexen bekend

1) Uit kenmerk doet zich ook bij de audere soorten van Hermetia voor, doch is

bij deze soort sterk uitgedrukt.
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zijn) hceft een zwart schildje en een bronskleurig achterlijf; //. rufi-

ventris, waarvan alleen het 5 is beschreven , heeft op den thorax drie

eenigszins goudgele haarbanden en haar achterlijf is roodgeel, alleen

aan de basis zwart. Van het al of niet behaard zijn der oogen wordt

door Walker geen melding gemaakt.

9. Beris javana? Macq.

Macq. Dipt. ex. I. 2. 188.

Een koploos vrouwelijk exemplaar van Java (van Weelderen)

breng ik met twijfel tot deze soort. Het achterlijf is grootendeels

doorschijnend geel , alleen in de zijden en aan de laatste ringen

zwartbruin; dit althans komt niet overeen met Macquart's beschrij-

ving, die alleen het $ betreft en waarin het achterlijf geheel zwart

wordt genoemd. Ook zijn de vleugels anders geteekend en wel, be-

halve de eigenlijke randvlek, nog met eene donkere vlek aan de

spits (Macquart zegt: ailes a bord exterieur noiratre).

10. Ptilocera quadridentata Fabr.

Stratiomys quadridentata, Fabr. Syst. Antl. 86. 33; — Ptilocera

quadridentata , Wied. Auss. Zweifl. II. 59; Snellen v. Vollenh,

Tijdschr. v. Entomol. I. 91. 1.

Twee wijfjes van Java (Piepers). •

11. Chrtsomtia elaviventris Wied.

Sarqus flaviventris , Wied. Anal, entom. 31. 41; id. Auss. Zweifl,

II. 40. 25.

Een $ van Java (van Weelderen).

12. Tabantjs rubidus Wied.

Wied. Dipt. ex. I. 69. 14; id. Auss. Zweifl. I. 127. 25.

Twee wijfjes van Java (Piepers).

13. Tabantjs stria tus Fabr.

Tabanus striatus, Fabr. Ent. syst. IV. 371. 39; id. Syst. Antl. 103.
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47: Wied. Dipt. ex. I. 79. 33; id. Auss. Ziveifl, I. 155. 69; —
T. dorsilinea, Wied. Anal, entom. 22. 10; id. Auss. Zweifl. I.

184. 11.

Een wijfje van Java (Piepers).

14. Chrysops dispar Fabr.

Tabanus dispar, Fabr. Ent. syst. supp. 567; — Chrysops dispar,

Fabr. Syst. Antl. 125. 5; Wied. Dipt. ex. I. 102. 1; id. Auss.

Zweifl. I. 196. 3.

Verscheidene wijfjes van Java (Piepers, Albarda).

15. BOMBYLITJS PULCHELLUS nOV. Spec.

Ater velutinus; fronte, thorace abdominisque segmentorum ulti-

morum limbo postico fulvo-pilosulis ; capite
,

pleuris et abdomine

punctis et maculis argenteo-niveis ornatis; alis nigro-fuscis, apice et

margine posteriori dilutioribus. — ? long 6 mm.

PI. 10, fig. 8.

Fluweelzwart ; kop rondachtig ; voorhoofd in 't midden , alsmede

het geheele achterhoofd met korte goudgele beharing; ter wederzijde

van de inwrichting der sprieten en ter wederzijde van den mondrand

eene sneeuwwitte stip , door eene zilverachtige beharing gevormd ; in

sommige rigtingen vertoont zich ook in 't midden van het aangezigt

eene dergelijke haarvlek; overigens zoowel op het voorhoofd als op

het aangezigt eenige zwarte borstels. Sprieten zwart, langer dan

de kop; het derde lid langer dan de beide eersten te zamen, aan ?

t

eind met een uiterst kleinen, zijwaarts geplaatsten griffel. Zuiger

zwart , zoo lang als de thorax , spits toeloopend. Thorax met goud-

gele beharing, die de zwarte grondkleur echter niet geheel bedekt;

in de borstzijden onregelmatige sneeuwwitte haarvlekken, waarvan er

een paar kleine, digt voor de inplanting der vleugels, en een paar

grootere, vdor de kolfjes, ook van boven zigtbaar zijn; dergelijke

sneeuwwitte haarvlekjes bevinden zich ook ter wederzijde van het

achterlijf , dat aldaar met zwarte borstels bezet is , die aan den eersten

ring veel talrijker zijn; de achterzoom der laatste lijfsringen met

goudgele beharing , die alleen op het midden van den rug ontbreekt.

'Pooten en kolfjes zwart. Vleugels bijzonder lang, donker zwartbruin,
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aan den wortel zwart, aan de spits en langs den achterrand lichter;

de middeldwarsader juist op het midden der schijfcel geplaatst.

Van deze kleine maar prachtige soort werd een 2 van Java door

den heer Piepers overgezonden.

16. Anthrax htalina Wied.

Wied. Dipt. ex. I. 141. 34; id. Auss. Zweifl, I. 297. 57.

Een paartje, Java (Piepers).

Het $ is 11,5, het $ slechts 9,5 mm. lang; de uitgeschulpte voor-

kant aan den wortel der vleugels is zilverwit.

17. Anthrax degenera Walk.

Walk. Proc. Linn. Soc. I. 15. 48 en IV. 113. 67.

Een j , Java (Piepers) ; het is 7,5 mm. lang en komt met Walker's

beschrijving volkomen overeen.

18. Anthrax aterrima Dol.

Anthrax aterrima, Dol. ISat. Tijdschr. Ned. hid. XVII. 93. 32; —
A. proferens, Walk. Proc. Linn. Soc. IV. 113. 68.

Atra velutina; abdomine macnlis quatuor niveis; alis nigris: litura

apicali, margine posteriori apud apicem irregulariter et vittulis duabus

in disco hyalinis. — ? long 7,5 mm.

Verwant aan A. terminalis v. d. W. (Tijdschr. v. Entom. XI. 108.

10, pi. 3 f. 12), doch onderscheiden door het gemis van roode haren

ter wederzijde van het achterlijf, door zwarte pooten en door eenigs-

zins gewijzigde vleugelteekening.

Fluweelzwart ; ter wederzijde van den eersten en van den vierden

lijfsring een zilverwit haarvlekje. Sprieten, pooten en kolfjes zwart,

de scheenen en tarsen meer pekkleurig. Vleugels (PI. 10 , fig. 9) lang

,

zwart ; aan de spits een uiterst smalle glasachtige zoom , die zich aan

'teind van den achterrand tot halverwege de buitenste cubitaal-cel

verbreedt, zich vervolgens in de beide eerste achtercellen , met uit-

springende hoeken, zoodanig versmalt dat hij bijna of zelfs werkelijk

wordt afgebroken, doch in de derde en vierde achtercel op nieuw tot

eene vlek wordt uitgebreid; voorbij het midden vertoonen zich in de

zwarte kleur nog een paar glasheldere vlekjes, het eene digt bij de
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basis der eerste achtercel, het andere doorsneden door den op een

dwarsadertje gelijkenden wortel van den bovenarm der cubitaal-vork.

Drie vrouwelijke exemplaren van Java (Piepers).

Van deze soort heb ik eene diagnose en beschrijving , benevenB

eene afbeelding van den vleugel gegeven, omdat ik niet volkomen

zeker ben dat ik haar goed heb gedetermineerd ; wel komt zij in

de hoofdzaak overeen met de beschrijving door Walker van zijne

A. proferens gegeven, terwijl deze later door hem zelven met A.

aterrima Dol. wordt geidentifieerd (zie Proc. Linn. Soc. V. 149.

24). De opgaven van Doleschall zijn echter, als gewoonlijk, zeer

kort en onvolledig, zoodat zij op sommige punten twijfel overlaten.

Indien welligt dit mijn opstel onder de oogen komt van eenig dipte-

roloog, die in de gelegenheid is Uoleschall's typen te vergelijken,

dan hoop ik dat hij niet zal verzuimen daaromtrent voldoende op-

heldering te geven.

19. Argyromoeba distigma Wied.

Anthrax distigma, Wied. Auss. Zweifl. I. 309. 74; — Macq. Dipt,

ex. II. 1. 58. 9; — Argyromoeba distigma, Schin. Dipt. Nov.

Reise, 122. 14; — Anthrax argyropyga , Dol. Nat. Tijdschr.Ned.

bid. XIV, 401.

Een paartje van Java (Piepers).

De beschrijving van A. argyropyga Dol. past volkomen op deze soort.

20. Leptogaster varipes nov. spec.

Griseus; thoracis disco maculisque in abdominis dorso nigris; pe-

dibus flavis, femoribus tibiisque pro parte et tarsorum articulis qua-

tuor ultimis nigris; alis hyalinis in apice dilute umbrosis; nervo

transverso medio in tertia parte cellulae discoidalis. — $ long.

11 mm.

Licht aschgrauw; aangezigt smal, vooral naar boven; knevelbaard

uit enkele bleekgele haren bestaande; zuiger glanzig zwart; beharing

van kin en achterhoofd lichtgrijs; sprieten geel, het derde lid aan

de buitenzijde, even als de griffel zwartbruin. Thorax met korte

geelachtig grauwe beharing, van boven glanzig zwart. Achterlijf aan

den wortel dun , aan de achterste helft dikker ; op 't midden der
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ringen met groote dofzwarte vlekken. Heupen met grijze bestuiving;

aan de voorste pooten de dijen aan den wortel roodgeel, verder

glanzig zwartbruiu ; de scheenen aan de voorzijde zwartbruin , aan

de achterzijde roodgeel ; achterdijen aan den wortel roodgeel voor

ongeveer een derde , overigens glanzig zwart en eenigszins verdikt

;

achterscheenen aan den wortel roodgeel, overigens zwartbruin; aan

al de tarsen het eerste lid roodgeel en de volgenden zwart ; de tarsen

hebben doornige borstels, die naar de grondkleur geel of zwart zijn.

Kolfjes bruingeel. Vleugels glasachtig, aan de uiterste spits met

bruinachtigen zoom; uitmonding der hulpader v66r het midden van

den voorrand en met een klein donkerbruin streepje aan de subcos-

taal-ader verbonden; middeldwarsader op het eerste derde gedeelte

der schijfcel; cubitaal-vork iets langer dan haar steel; vierde achter-

cel aan het uiteinde niet vernaauwd; onderste wortelcel geopend.

Een S van Padang (wie het daar verzamelde is mij onbekend).

21. Pbomachus vitttjla nov. spec.

Nigricans; mystace pallide flavo cum pilis singulis nigris; palpis

nigris, nigro-pilosis ; thorace flavo-cinereo , fusco-vittato ; abdominis

(feminae) segmentis anticis flavo-marginatis , segmentis posticis graci-

libus; pedibus nigris, tibiis rufis; alis dilute brunneis, vittula parva

fusco-cinerea in areola cubitali summa. — 5 long. 30 mm.

In naauwe verwantschap met Pr. inomatus v. d. W. (Tijdschr. v.

Entom. XV. 230. 7), doch grooter en onderscheiden door de kleur

van den knevelbaard, waarvan de gele borstels hier de overhand

hebben, door den in 't oog vallenden gelen achterzoom, vooral van

den tweeden achterlijfsring , en doordien de donkergrauwe veeg in de

bovenste cubitaal-cel slechts tot een klein streepje is beperkt.

Van stevige gestalte. Kop een weinig breeder dan de thorax; aan-

gezigt vrij smal, naar onderen iets verbreed, geelachtig aschgrauw,

aan de bovenste helft met uitstaande bleekgele haren, aan de onderste

helft een weinig verheven en daar met bruinen weerschijn; knevel-

baard uit stijve bleek roodgele borstels bestaande, zijwaarts langs

den mondrand met enkele stevige zwarte borstels en van boven met

eenige fijne zwarte borstelharen ; kin- en bakkenbaard, alsmede de

beharing van het achterhoofd bleekgeel ; op het laatste bovendien een

krans van zwarte borstels. Sprieten zwart; de beide eerste leden
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met zwarte borsteitjes; het derde lid korter kan het eerste , elliptisch.

Zuiger en palpen zwart, de laatsten met zwarte borstels.

Thorax en schildje geelachtig aschgrauw bestoven, op den rug met

zwartbruine teekening; de middenband breed, van voren een klein

eind gespleten; de zijbanden aan den dwarsnaad afgebroken en dus

in twee vlekken gesplitst; bovendien eene duidelijke schondervlek

;

borstzijden grijsachtig; de beharing boven op den thorax onbedui-

dend; naar achteren en in de zijden, alsmede voorbij het midden en

aan den achterrand van het schildje zwarte borstels; de uitstaande

borstelharen voor de kolfjes roodgeel.

Achterlijf zwart; de korte eerste ring met gewelfden, in 't midden

even ingedrukten
,

gelen achterzoom en ter wederzijde met roodgele

borstelharen; de tweede ring met vrij breeden gelen achterzoom; de

derde en volgende ringen ook met eenig spoor van dergelijken zoom;

op den vierden ring eene kleine, op den vijfden eene grootere gele

rugvlek; de laatste ringen smaller wordende en langzamerhand de

eenigszins zamengedrukte eijerbuis vormende.

Pooten zwart; heupen met aschgrauwe bestuiving; scheenen helder

geelrood met zwarte spits; aan de voor- en achtertarsen loopt de

gele kleur aan den binnenkant eenigszins door; de dijen hebben

eene lange, de scheenen eene kortere, gele beharing en zijn overigens

met verspreide, zwarte stijve borstels bezet; deze laatsten worden

aan de tarsen veelvuldiger ; voetballen langwerpig , roodgeel ; voetha-

ken zwart, stevig en gebogen. Kolfjes vuilgeel. Vleugels met geel-

bruine tint, aan de spitshelft iets krachtiger: de mediastinaal-cel

donkerbruin , eene donkere sti eep tegen den voorrand vormende ; aderen

zwartbruin, behalve die bij den achterrand, die dunner en lichtbruin

zijn; in de bovenste cubitaal-cel slechts een klein, streepvormig

,

donkergrauw veegje ; die eel is bijzonder lang en begint reeds op de

halve vleugellengte ; de beide onderste cubitaal-cellen ongeveer even

lang; de buitenwaartsche aan de wortelhelft zeer smal en dan plot-

seling breeder; de wortel der vorkcel (of zoo men wil, het dwars-

adertje dat de beide onderste cnbitaal-cellen van elkander scheidt)

merkelijk voorbij het eind der discoidaal-cel.

Een 2 van Borneo, door Z. Exc. den Gouvemeur-Generaal van

Lansberge overgezonden.
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22. Philodicus javanus Wied.

Asilus javanus, Wied. Zool. Mag. III. 4. 5; — P/iilodicus javanus,

v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 352, met de daar aange-

haalde synoniemen , waarbij nog moet worden gevoegd: Asilus

melanurus, Dol. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. X. 408. 18. pi. vi. f. 9.

Verscheidene exemplaren van beide sexen , Java (Piepers en Albarda).

Deze soort schijnt een der meest gewone Asiliden van den Indi-

schen archipel, daar zij in de overgezonden collectien bijna altijd

voorkomt.

Dat As. melanurus Dol. dezelfde soort is, kan worden afgeleid uit

de beschrijving , welke niets bevat dat voor het tegendeel zou plei-

ten ; de daarin gebezigde woorden „ tibiis subtus rufis " vind ik zelfs

karakteristiek , want inderdaad bebben de scheenen van onderen eene

helder vosroode kleur , door digte platliggende bebaring veroorzaakt.

23. Psilocephaia indica nov. spec.

Thorace cinereo , fusco-trivittato ; abdomine nigro nitido , albo-

signato; capite argenteo; fronte postice testaceo; pedibus flavis, fe-

moribus griseis , tarsis fuscis ; alis lutescentibus , stigmate obscuriori. —
$ long. 9 mm.

Aangezigt naakt, zilverwit even als het voorste gedeelte van het

voorhoofd; dit laatste naar achteren versmald en daar ledergeel; op

de afscheiding tusschen de beide kleuren een zwartachtig vlekje ter

wederzijde tegen de oogen ; het achterboofd van boven met zwarte

borstels; de kinbaard witachtig. Sprieten zoo lang als de kop; het

eerste lid cylindrisch, grijs, met korte zwarte borsteltjes; de beide

volgenden zwart , het tweede kort , het derde priemvormig , met

korten, naar beneden gebogen griffel. Thorax van boven aschgrauw,

met drie donkerbruine langsbanden, waarvan de middenste het breed-

ste en tevens het scherpste geteekend is; ter wederzijde v66r den

vleugelwortel drie op eene rij geplaatste stijve zwarte borstels; borst-

zijden lichtgrijs; schildje aan den wortel zwart, verder lichtgrijs,

aan den achterrand met vier zwarte borstels. Achterlijf kegelvormig,

zwart en vrij glanzig, met witte zijvlekken, die op den eersten en

vooral op den tweeden ring zoo breed worden, dat zij min of meer

een witten achterzoom vormen, welke op den buik wordt voortgezet
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en daar slechts weinig van de grondkleur overlaat; de tweede ring

het langste, de derde en volgenden merkelijk korter; de beharing

van ket achterlijf kort en vrij digt, grootendeels zwart. Heupen en

dijen lichtgrijs, scheenen roodgeel, tarsen donkerbruin, de heupen

met witte beharing, op de voorsten van voren een paar zwarte

borstels, op de achterheupen een enkele zijwaarts uitstekend: dijen

en scheenen met korte zwarte borsteltjes, op de scheenen in grooter

aantal. Kolfjes roodgeel , met zwartachtigen steel. Vleugels met

eenige geelbruine tint, ter plaatse der randvlek krachtiger; aderbe-

loop gelijk aan dat van onze inlandsche Ps. ardea; de vierde achter-

cel niet gesteeld, maar juist tegen den achterrand gesloten.

Een ?, Java (Piepers).

Zooveel ik kan nagaan is nog geen enkele soort van dit geslacht

,

uit den Oost-Indischen archipel beschreven.

24. Psilopus vittatits Wied.

Wied. Zool. Mag. III. 4. 4; id. Auss. Zweifl. II. 217. 8; Macq.

Suit, a Buff. I. 450. 8; id. Dipt. ex. II. 2. 116. 5; Dol. Nat.

Tijdschr. Ned. Ind. X. pi. ix. f. 4.

Twee mannetjes, Java (Piepers).

25. Megaspis errans Fabr.

Syrphus errans, Fabr. Ent. Syst. IV. 294. 58; — Eristalis errans,

Fabr. Syst. Antl. 242. 44; Wied. Auss. Zweifl. II. 155. 4; —
Eristalis varipes, Macq. Dipt. ex. II. 2. 46. 24, — Erist. Mac-

quarti, Dol. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. X. 410. 27. PI. vn. f. 1.

Een $, Java (Albarda).

Wegens den bolvormigen kop en het duidelijk gerande schildje,

behoort deze soort in het geslacht Megaspis te worden opgenomen;

de gegroefde plek op het voorhoofd, die mede een der kenmerken is

van dit genus , valt hier evenwel weinig in 't oog en is bovendien

gewoonlijk door de beharing bedekt; bij het $ , dat mij ook bekend

is, zijn de oogen, even als bij de andere soorten, over eene groote

uitgestrektheid vereenigd.

Wiedemann noemt de borstzijden grootendeels witachtig; dit geldt

alleen van de beharing daar ter plaatse ; de voorste dijen hebben van
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onderen mede eene witachtige of bleekgele bebaring; aan de achter-

dijen volgt de kleur der beharing de grondkleur; de voortarsen zijn

in beide sexen kort en breed. De sprietborstel is bij deze soort ge-

heel naakt.

De beschrijving , door Macquart van Eristalis varipes gegeven,

schijnt geen twijfel over te laten dat deze soort synoniem is. Even-

zeer komt het mij voor, dat Er. Macquarii Dol. geene andere dan

deze soort kan zijn; het eenige dat tegen dit laatste een bezwaar zou

kunnen zijn, is de meerdere grootte, die Doleschall op zijne plaat

aangeeft.

26. Syrphus aegrotus Fabr.

Eristalis aegrotus , Fabr. Syst. Anil. 243. 48 ; — Syrphus aegrotus
,

Wied. Auss. Zweifl. II. 118. 3; Macq. Dipt. ex. II. 2. 88. 4;—
Syrphus fascipennis , Macq. Suit, a Buff. I. 537. 9 ; — Didea

Ellenriederi, Dol. Nat. Tijdschr. Ned. hid. XIV. 407. pi. x. f. 2.

Een paar wijfjes van Java (Piepers en Albarda).

27. Echinomtia javana Wied.

Tachina javana , Wied. Zool. Mag. III. 24. 35 en Auss. Zweifl. II.

288. 12.

Een c?, Java (Piepers).

Het tweede sprietenlid is cylindrisch , naar het einde iets verbreed

,

van boven met langere , van onderen met kortere borstels ; het derde

lid is een weinig korter dan het tweede, aan het einde schuin afge-

knot , van boven rondachtig , van onderen een weinig uitstekend

;

het voorlaatste lid van den sprietborstel is duidelijk afgescheiden en

ongeveer half zoo lang als het laatste lid, dat voor twee derden

verdikt is. Bij deze soort staan op de wangen een paar stevige

borstels, even als bij onze inlandsche Eeh. tessellata.

28. Idia mandarina Wied.

Wied. Auss. Zweifl, II. 350. 4.

Een ?, Java (van Weelderen).
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29. Idia discolor Fabr.

Musca discolor, Fabr. Enl Syst. IV. 320. 34; id. Syst. Anil 295.

55; — Idia discolor, Wied. Auss. Zweifl. II. 352. 8.

Een koploos exemplaar, Java (van Weelderen).

30. Lucilia Dux Eschh,

Musca Dux, Eschh. Entomogr. I. 114. 85; Wied. Auss. Zweifl. II.

399. 25; — Lucilia flaviceps, Macq. Dipt. ex. II. 3. 145. 23.

pi. 18. f. 1; Schiner, Dipt. Nov. Reisc, 305. 37; — Ckrysomyia

Duvaucelii, Rob. D. Myod. 451. 19.

Deze soort schijnt in den Oost-Indischen archipel zeer gewoon te

zijn; ik bezit verscheidene exemplaren van Java, door de heeren

Fiepers en van Weelderen overgezonden , en van Celebes, door wijlen

mijn' broeder J. W. van der Wulp medegebragt.

Dat Musca Dux Eschh., gelijk Schiner reeds vermoedde, dezelfde

soort is als Lucilia flaviceps Macq., kan, dunkt mij, aan geen twijfel

onderhevig zijn; ook Chri/somyia Duvaucelii Rob. D. moet, volgens

de beschrijving , dezelfde soort zijn.

31. Lucilia viridaurea Wied.

Musca viridaurea , Wied. Zool. Mag. III. 22. 32 en, Auss. Zweifl.

II. 397. 22.

Een $>, Java (Piepers).

Wiedemann's vrij korte beschrijvingen schijnen op dit voorwerp

wel te passen en bevatten althans niets wat daartegen zou pleiten.

Van alle mij bekende L»d/ifl-soorten is deze door de donkere vleu-

gelspits dadelijk te onderscheiden. De palpen zijn roodgeel, aan

't einde iets verdikt , de tamelijk breede kinbakken hebben eene geel-

achtige tint even als het midden van het aangezigt; de wangen

daarentegen zijn meer wit; het breede (vrouwelijke) voorhoofd heeft

een zwartgrijzen middelband. De thorax heeft geheel van voren een

witachtigen weerschijn; het metaalgroene achterlijf verkrijgt door de

korte goudgele beharing een in dit geslacht vreemd aanzien; de

laatste ring is meer koperkleurig en met eenige macrocheten bezet*

zilvergrijze weerschijnvlekken vertoonen zich aan de zijden der lijfs-

ringen. De vleugels zijn aan de spits voor ongeveer een derde
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bruinachtig , dat aan den voorrand donkerder wordt; de uitmonding

der spitscel nadert de vleugelspits meer dan bij andere soorten ; de

spitsdwarsader is zacht gebogen
, ook de cubitaal-ader bij haar einde

en de schijfdwarsader, die even voorbij het midden der spitscel is

ingewricht.

32. Ochromyia jejuna Fabr.

Musca jejuna, Fabr. Ent. Syst. IV. 312. 1; id. Syst. Antl. 283. 1;

Wied. Auss. Zweifl. II. 386. 4; — Ochromyia jejuna , Macq. Suit.

II. 249. 1; — Musca torosa, Wied. Zoo]. Mag. III. 21. 29; —
Bengalia teslacea , Rob. D. Myod. 426. 1.

Een ? van Java (Piepers). Het komt volkomen overeen met een

exemplaar van Ceylon, dat ik bezit, met dit onderscheid dat de

zilverwitte weerschijnvlekken op het achterlijf bijna geheel zijn weg-

gewischt en alleen op den laatsten ring nog zigtbaar zijn. Aan het

eind van den derden lijfsring staan een paar, aan den anus verschei-

dene macrocheten; de pooten hebben eene korte en digte beharing;

de dijen bovendien borstels, die aan de voordijen steviger zijn en

waarvan die aan de onderzijde kamachtig op eene rij zijn geplaatst;

van deze laatsten zijn een paar in het midden dikker dan de overi-

gen; de iets gebogen voorscheenen hebben aan de binnenzijde voor

het midden eene bultige verbreeding , waarop een drietal korte borstels.

Bengalia teslacea Rob. D. heb ik als synoniem aangehaald op gezag

van Macquart, die waarschijnlijk typische exemplaren heeft vergele-

ken; de beschrijving sehijnt het ook te bevestigen. Als alle opgaven

van het vaderland juist zijn , dan zou de soort zeer verspreid zijn
;

volgens Wiedemann toch komt zij voor te Tranquebar en in Ben-

gale, volgens Robineau Desvoidy in Nieuwholland en te Cayenne, terwijl

mijne exemplaren van Ceylon en van Java herkomstig zijn.

Het zou mij niet verwonderen dat 0. javana Macq. (Dipt. ex. supp.

1. 196. 6) als dezelfde soort moet worden beschouwd; alleen de

bruinachtige banden op den thorax schijnen een verschil aan te

duiden, doch ook aan mijne voorwerpen is eenig spoor van deze

banden aanwezig.

De heer Piepers zond mede van Java nog een ander vrouwelijk

exemplaar, dat geheel op dat van 0. jejuna gelijkt , behalve dat het

wat kleiner is en niet den bijzonderen vorm en beborsteling aan de
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voorpooten vertoont; er moet dus aan eene verwante soort worden

gedacht, die ik echter, wegens den minder gaven toestand van het

voorwerp , hier niet nader kan kenbaar maken.

33. Ocheomtia abdominalis Fabr.

Phumosia abdominalis , Rob. D. Myod. 427. 1 ; — Ochromyia ab-

dominalis, Macq. Suit, a Buff. II. 249. 2; — Ochr. ferruginea,

Dol. Nat. Tijdschr. Ned. bid. XIV. 414. pi. x. fig. 3.

Een ? , mij indertijd door wijlen mijn' broeder J. W. van der

Wulp van Amboina overgezonden , meen ik tot deze soort te moeten

rekenen, ofschoon de vleugels in de aangehaalde bescbrijvingen als

geheel donker (fuligineuses) worden aangeduid, terwijl zij bij mijn

exemplaar slechts eene vrij flaauwe bruingele tint hebben, die alleen

aan 't eind van den voorrand tot tabaksbruin wordt verduisterd. De

opgaven van Doleschall omtrent 0. ferruginea, mede van Amboina,

schijnen geheel op 0. abdominalis van toepassing.

METALLEA, nov. genus Muscinarum.

Oculi nudi ; facies nuda , leviter excavata
;
peristomium subpromi-

nens; setae orales duae distincte supra peristomium sitae; genae la-

tiusculae; antennae longiludine dimidio epistomatis, articulus tertius

articulis basalibus duplo longior; seta antennarum nuda. Thorax

quadratus; scutellum semi-ovatum, postice quadrisetosum ; abdomen

subovatum, subdepressum ; macrochetae nullae. Pedes simplices.

Squamae sat magnae. Alae abdomine longiores; spinula costae nulla;

curvatura nervi discoidalis subrotundata ; cellula apicalis aperta paulo

ante alarum apicem.

De kop iets breeder dan de thorax; het voorhoofd (2) breed, naar

achteren iets versmald; voorhoofdsborstels kort, niet beneden den

sprietwortel afdalende; op den schedel eenige langere borstels; oogen

naakt ; aangezigt naakt , onder de sprieten zacht uitgehold ; de mond-

rand (in profiel) een weinig puntig vooruitstekend ; de beide mond-

borstels ver boven den mondrand, aan het ondereinde der sprietgroe-

ven geplaatst; daarboven nog een paar kleinere borsteltjes; wangen

en kinbakken breed, de laatsten behaard. Zuiger van gewone lengte,

met rondachtige eindlippen
;
palpen cylindrisch , aan 't eind met korte

borsteltjes. Sprieten ter halve lengte van het aangezigt reikende;
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het derde lid dubbel zoo lang als de beide eersten , met naakten of

naauwelijks microscopisch behaarden rugborstel. Thorax van boven

zoo lang als breed ; schildje half eirond , aan den acbterrand met vier

tamelijk lange borstels. Achterlijf vierringig, breed eivormig, weinig

gewelfd, zonder macrocheten, maar met korte bebaring, alleen in de

zijden en aan den anus met borstels. Pooten vrij kort; de voordijen

zoowel van boven als van onderen met kamachtig geplaatste stevige

borstels, overigens de pooten spaarzaam met borstels bezet. Vleugel-

schubben groot. Vleugels een weinig langer dan het achterlijf, zonder

randdoorn; uitmonding der spitscel even voor de vleugelspits ; de

spitsdwarsader bijna regt ; de schijfdwarsader een weinig gebogen

,

voorbij het midden der spitscel ; middeldwarsader onder de uitmonding

der subcostaal-cel , midden boven de schijfcel; buiging der discoidaal-

ader met iets afgeronden hoek.

34. Metallea notata nov. sp.

Capite ochraceo ; antennis palpisque flavis ; thorace scutelloque

aeneo-viridis , cinereo-flavo-pollinosis ; abdomine flavo pellucido, fusco

notato, apud apicem virido-aeneo , flavido-pollinoso ; femoribus nigri-

cantibus; tibiis testaceis, apice tarsisque fuscis; alis hyalinis. — 5

long 7 mm.

PI. 10, fig. 10—12.

Kop okergeel bestoven; voorhoofdsband roodgeel, zeer smal, boven

de sprieten in eene glanzige plek geeindigd; het midden van het

aangezigt en de mondrand zeer glanzig; sprieten en palpen roodgeel,

de laatsten bleeker doch aan de uiterste spits bruin; beharing der

kinbakken witachtig geel. Thorax en schildje fraai metaalgroen

,

van boven met grauwgele, in de zijden met aschgrauwe bestuiving,

die echter de grondkleur niet geheel bedekt; de borstelige beharing

op den rug uit zwarte haarwratjes ontspruitende. Achterlijf op de

drie eerste ringen doorschijnend geel; de derde ring met een breeden,

bijna de halve lengte innemenden , metaalgroenen achterzoom ; voorts

op den tweeden en derden en min of meer 00k op den laatsten ring

zwartbruine rugvlekjes, in den vorm eener afgebroken rugstreep, en

bovendien op den tweeden ring een paar dergelijke bloksgewijze ge-

plaatste zijvlekjes, alles 00k min of meer aan de buikzijde zigtbaar;

de vierde ring is geheel ondoorschijnend , eenigszins metaalgroen

,
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met geelachtige bestuiving en zwarte haarwratjes. Dijen zwartachtig,

de voordijen met metaalgroenen weerschijn; scheenen bruingeel met

zwarte spits ; tarsen zwartbruin , aan den wortel lichter. Vleugels

bijna glasachtig, aan den wortel met iets gele tint.

Een ? van Java (Piepers).

De geheele habitns en het ontbreken der macrocheten aan het on-

gewelfde achterlijf geven bij den eersten aanblik aan dit voorwerp

eene plaats onder de Muscinen; alleen de niet gevederde, zoo goed

als naakte sprietborstel kan daarover twijfel doen ontstaan. In de

beide Muscinen-geslachten , die zich door een naakten sprietborstel

onderscheiden , nl. Rhynchomyia en Gymnostylina *), kan de hier be-

handelde vlieg onmogelijk worden gerangschikt , omdat zij niet het

kegelvormig vooruitstekende aangezigt van Rhynchomyia heeft, en

zich van Gymnostylina door het naakte aangezigt onderscheidt. Mij

blijft dus niet anders over dan voor haar een nieuw geslacht te

vormen , en zulks niettegenstaande mij slechts de eene sexe (het ?)

bekend is.

Welligt behoort Rhynchomyia aberrans Schin. {Dipt. Nov. Reise

p. 316) ook tot dit geslacht; zij verschilt van de hierboven beschre-

ven soort door de roodgele, aan den voorrand bruine vleugels, het

aangezigt steekt bij haar ook naauwelijks vooruit, doch Schiner

maakt geen melding van de plaatsing der mondborstels. Ook Rh.

bicolor Macq. {Dipt. ex. II. 3. 125. pi. 15. f. 4) schijnt zeer verwant

te zijn , doch de sprietborstel is bij die soort behaard , volgens de af-

beelding (als zij juist is) zelfs gevederd.

35. Cyrtoneura prttinosa nov. sp.

Nigra; thorace cinereo, nigro-bilineato ; abdomine pruinoso; capite

infra brunnescente ; antennis elongatis , nigris , articulis basalibus

rufis; nervo transverso discoidali in cellulae apicalis medio sito. —
? long. 8 mm.

In habitus op onze C. stabulans gelijkende, doch in vele opzigten

onderscheiden. Aangezigt onder de sprieten en in de zijden witachtig

met donkeren weerschijn; mondrand en kinbakken roodbruin; de

1) De nnam Gymnostylina, door Macquart in de Annates de la Soc. entom. de

France van 1855 gebruikt, zal wel dieueu veranderd te worden, omdat hij reeds

20 jaren vroeger {Suit, a Bufon) een Dexinen-geslacht Gymnostylia heeft geuoemd.
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mondrand met twee groote en een aantal kleinere borstels, de ge-

zigtslijsten met korte borsteltjes bezet; voorhoofd ongeveer een

derde der kopbreedte innemende , in het midden met een breeden

,

zwarten , soms tot het roodbruine neigenden langsband ; voorhoofds-

borstels in grooten getale , maar niet zeer lang en weinig stevig.

Sprieten lang, tot digt bij den mondrand afdalende, de wortelleden

roodachtig ; het derde lid zwartbruin , vrij smal. Palpen zwart.

Thorax en schildje met licht aschgrauwe bestuiving; de thorax van

boven met twee zwarte langslijnen , die echter alleen van voren dui-

delijk zijn; borstzijden glanzig zwart; de geheele thoraxrug, alsmede

het schildje met een aantal borstels. Achterlijf breed eivormig, ge-

welfd, over de geheele oppervlakte gelijkmatig met eene blaauwachtig

grijze bestuiving; de insnijdingen en eene rugstreep zwart. Pooten

zwart, de voor- en achterdijen van onder kamachtig met borstels

bezet. Vleugelschubben en wortel der vleugels bruingeel; de vleugels

overigens met naauwelijks iets grauwe tint; aan het eerste begin van

den voorrand een kleine borstelkam; ombuiging der discoidaal -ader

afgerond ; spitseel even voor de vleugelspits breed geopend ; middel-

dwarsader op het midden der schijfcel geplaatst; schijfdwarsader nog

iets voor het midden der spitseel en van onderen flaauw gebogen.

Drie gelijke vrouwelijke exemplaren van Java (Piepers).

Tot het geslacht Cyrtoneura behooren zonder twijfel Musca hortensia

Wied. en planiceps Wied. , beiden mede van Java , die echter hier

niet in aanmerking kunnen komen , zooals de vergelijking der be-

schrijvingen dadelijk aantoont. Overigens zijn , zooveel ik kan na-

gaan, geene Oost-Indische soorten van het geslacht Cyrtoneura be-

schreven. C. longicornis Macq. (Dipt. ex. supp. 4. 255. 7) van Nieuw-

holland schijnt met C. pruinosa verwant te zijn , doch de oogen zijn

bij deze een weinig behaard en het achterlijf wordt genoemd „a leger

duvet blanc sur les cotes."

36. Ophyea nigea Wied.

Anthomyia nigra , Wied. Auss. Zweifl. II. 432. 22; — Opliyra

riparia Dol. Nat. Tijdschr. Ned. bid. XVII. 115. 70; Walk.

Proc. Linn. Soc. V. 160. 55; — Anthomyia gracilis, Wied. Auss.

Zweifl. II. 432. 23.

Een J, Java (van Weelderen).
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Deze soort gelijkt zeer op onze 0. Icueostoma, doch onderscheidt

zich dadelijk door de gele kleur van den vleugelwortel en de vleu-

gelschubben, alsmede door de ongebogen, eenvoudige achterscheenen.

Doleschall heeft klaarblijkelijk dezelfde soort beschreven , terwijl

ook het specifieke verschil van Anth. gracilis niet kan worden volge-

houden, hetgeen ik daaruit afleid dat my exemplaren zijn voorgeko-

men , wier vleugels over 't geheel eene geelachtige tint vertoonden.

37. Sepedon javanensis Rob. D.

Sepedon javanensis , Rob. D. Myod. 677. 2 ; Macq. Suit, a Buff.

Dipt. II. 363. 2; — S. javana, Macq. Dipt. ex. II. 3. 177. 2;

id. supp. 3. 59.

Een rf, Java (van Weelderen).

38. Loxonettra decora Fabr.

Dictya decora, Fabr. Syst. Anth 327. 6*, — Platystoma decora,

Wied. Auss. Zweifl. II. 568. 1;— Loxoneura decora, Macq. Suit,

a Buffon Dipt, II. 446. 1 ; id. Dipt. ex. II. 3. 199. pi. 26. f. 7.

Van deze fraaije en merkwaardige soort zijn op 's Rijks Museum

te Leiden verscheidene exemplaren aanwezig en bezit ik er zelf

eenigen van Sumatra.

De pooten, die door de aangehaalde schrijvers als zwartbruin of

pekkleurig worden beschreven, zijn bij vele voorwerpen licliter of

zelfs roodgeel. In de generieke kenmerken, door Macquart opgesomd,

is geen melding gemaakt van de sterk verlengde voorheupen , ofsclioon

deze bijna zoo lang zijn als de dijen; de beide onderste wortelcellen

zijn bijzonder lang.

Loxoneura decora is tot dusver eenig in haar geslacht. Toch mag

ik niet verzwijgen dat zoowel in de Leidsche collectie als in de mijne

zicb voorwerpen bevinden, die vooral in de vleugelteekening aanmer-

kelijk van den type afwijken. Het komt mij echter voor, dat bier

meer aan eene verscheidenheid dan wel aan eene tweede soort kan

worden gedacht. Om eene meer uitvoerige bescbrijving te vermijden,

beb ik op Plaat 11 , fig. 1 een' vleugel afgeteekend , zooals bij zicb

bij den type voordoet, en in fig. 2 zooals de bedoelde varieteit dien

vertoont. Bij de laatste zijn de donkere vlekken nog onregelmatiger
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en nemen o. a. een veel grooter deel in van de discoidaal-cel en van

de tweede en derde achtercellen ; de bruine vlek in de lichte plek

aan 't begin van den voorrand is niet, zooals bij den type, dubbel,

maar slechts enkelvoudig en vormt een langwerpig ovaal; die aan

het eind der onderste wortelcel is minder uitgebreid, maar daarente-

gen scherper begrensd en meer afgerond. Bij de varieteit is de kleur

der pooten lichter en meer bepaald roodgeel, terwijl bovendien bij

haar de inkeeping aan bet eind der voorscbeenen sterker is uitgedrukt.

39. Senopterina eques Schin.

Senopterina eques, Scbin. Dipt. Nov. Reise 288. 170; — S. aenea

Macq. Dipt. ex. suppl. 3. 61. pi. 7. f. 5 (niet f. 3, gelijk in den

tekst wordt vermeld); — S. abrupta Thorns. Dipt. Eugen. Resa

578. 250; — Michogaster Rambusarum, Dol. Nat. Tijds. Ned. Ind.

X. 413. 42. pi. vin. f. 3.

Een paar mannelijke exemplaren van Java (Piepers en van Weel-

deren).

Vroeger hield ik deze soort , even als Macquart deed , voor S. aenea

Wied., van welke zij zich echter onderscbeidt door de donkere kleur

ook aan bet begin van den voorrand der vleugels en door de geheel

zwartacbtige pooten, zonder bruine knieen. Dat S. abrupta Thorns,

hier als synoniem moet worden aangehaald, scbijnt bij de vergelij king

der uitvoerige beschrijving niet twijfelachtig ; van Doleschall's Micho-

gaster Rambusarum is dit wegens diens onvolledige opgaven minder

zeker; zijne afbeelding intusscben geeft regt om het aan te nemen.

40. Senopterina marginata nov. sp.

Aeneo-nigra; epistomate, proboscide palpisque testaceis; antennis

fuscis ; articulis basalibus rufescentibus ; alis hyalinis , costa fusca.—
$ long. 6 mm.

Metaalachtig zwartgroen met eenige vaalgele beharing. Aangezigt

glanzig bruingeel ; voorboofd zwart met eenigen glans ; de oogkanten

overal met witten zoom ; achterhoofd grijs met eenigen groeuen me-

taalglans. Sprieten zwartbruin, aan den wortel een weinig roodgeel;

zuiger en palpen vuil roodgeel. Pooten zwart, vrij kort en dik; de

voordijen van onderen met kamacbtig geplaatste borstels; de mid-
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dendijen van onderen met witachtige beharing. Kolfjes geelbruin.

Vleugels (PI. 10, fig. 13) bijna glasachtig, langs den geheelen voor-

rand en om de spits met zwartbruinen zoom , die aan den wortel

iets verbreed is en de radiaal-ader aan haar begin bereikt , vervolgens

iets smaller wordt en ook de mediastinaal-cel bedekt, en eindelijk

aan de vleugelspits zich op nieuw verbreedt en daar aan de uitmon-

ding der discoidaal-ader eindigt; de cubitaal- en de discoidaal-ader

zijn aan hare uitmonding merkbaar tot elkander gebogen.

Een $ van Java (Piepers).

De soort is zeer verwant aan de vorige, dock aan het ontbreken

van den donkeren zoom langs het eerste gedeelte der cubitaal-ader

dadelijk te onderscheiden ; de pooten zijn korter en dikker; de cubi-

taal- en de discoidaal-ader zijn aan het einde nog meer tot elkander

genaderd.

In de vleugelteekening komt S. marginata overeen met S. zonalis

Rond. (Ann. mm. Gen. VII. 430), doch bij deze is de thorax geel-

achtig met twee zwarte langslijnen, voorts de wortel der dijen geel

en de voorrand der middelste lijfsringen witachtig.

41. Chlobia clausa Macq.

Ulidia clausa, Macq. Dipt. ex. II. 3. 251. 1.

Een $ van Java (van Weelderen).

Deze soort gelijkt zeer op de Europesche Chloria demandata Fabr.,

doch onderscheidt zich aanstonds door het aderbeloop; de discoidaal-

ader is namelijk zoo sterk opwaarts gebogen, dat zij zich aan haar

einde met de cubitaal-ader vereenigt en zoo eene volkomen, kort ge-

steelde spitscel vormt; het steeltje is naar boven gerigt (zie PI. 11,

fig. 3).

Ten onregte veronderstelt Schiner (Dipt. Nov. Reise p. 281), dat

Ulidia clausa Macq. verwant zou zijn aan Lauxania imbuta Wied.

(genus Griphoneura Schin.), die tot de Sapromyzinen behoort; de

overeenkomst is alleen in de gesloten spitscel te vinden. Ulidia

clausa daarentegen is eene ware Ulidine en kan niet uit het geslacht

Chloria worden verwijderd, tenzij men om het bijzonder aderbeloop

voor haar een nieuw genus wilde vormen.

Tot het geslacht Chloria , dat in Europa alleen door de bovenge-

noemde Chi. demandata is vertegenwoordigd , behoort hoogstwaarschijn-

lijk ook Ulidia aenea Fabr. uit Oost-Indie.
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42. Dacus fascipennis Wied.

Wied. Zool Mag. III. 28. 42; id. Auss. Zweifl. II. 519. 9.

Een $ van Padang , door tusschenkomst van Dr. Piaget ontvangen

;

een $ van Java, onbekend door wien het is overgezonden.

Aan Wiedemann's beschrijving, die de soort overigens zeer herken-

baar maakt, voeg ik nog het volgende toe. Het aangezigt is zeer

glanzig; de sprietborstel aan den wortel van het derde sprietenlid

ingewricht en zeer dun, alleen aan het allereerste begin een weinig

verdikt. Op den zwartbruinen rug van den thorax vertoonen zich

sporen van drie roestkleurige langsstrepen ; de borstels van den thorax

zijn zwak en bepalen zich tot slechts enkeien in de zijden , voor en

achter den vleugelwortel ; op het schildje staan er twee en wel tegen

den achterrand. In de kleur en teekening van het achterlijf komen

mijne exemplaren niet geheel met Wiedemann's opgaven overeen;

by noemt het zwartbruin met eene roodgele vlek ter wederzijde van

den tweeden ring; bij mijn mannelijk exemplaar daarentegen is het

achterlijf bruinrood; de eerste ring, de zijden van den derden en een

rugvlekje op den vierden zwartbruin, doch deze donkere teekening

niet scherp afgescheiden ; de vijfde of laatste ringismede zwartbruin

en iets glanzig, de anus evenwel roodachtig; ter wederzijde van den

derden ring staat aan den rand eene korte rij van wimperhaartjes

:

deze zijn bij het vrouwelijk exemplaar niet aanwezig, terwijl daar

het achterlijf eenkleurig donkerbruin is; alleen het einde van de

stylet-vormige eijerbuis is roestkleurig.

Het verdient opmerking, dat bij deze soort de hulpader weinig

duidelijk is en hare uitmonding niet , als gewoonlijk , in den voorrand

heeft, maar op de wijze van sommige Mycetophiliden aan het einde

naar de subcostaal-ader is gebogen. Het is mij onbekend of dezelfde

bijzonderheid zich ook bij andere Dacus-soorten voordoet (zie eene

afbeelding van den vleugel PL 11, fig. 4).

43. Dacus cylindricus nov. sp.

Elongatus ; capite , antennis palpisque flavis ; macula nigra in fronte

et occipite; peristomio nigro nitido; thorace nigro: humeris, vitta

dorsali, lunula laterali et scutello flavis; abdomine flavo, segmento

primo nigro; pedibus flavis, coxis posticis, tibiis tarsisque anticis
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totis , tibiis postieis praeter apicem fuscis ; alis hyalinis , vitta angusta

pone medium et apice late fuscis. — $ long. 10 mm.

Van zeer slanke gestalte. Kop rondachtig, roodgeel; voorhoofd

een derde der kopbreedte innemende, met eene ronde zwarte vlek;

aangezigt regtstandig, mondrand een weinig vooruitstekend
,

glanzig

zwart; ook op het achterhoofd eene glanzig zwarte vlek; wangen

en kinbakken vrij smal; behalve enkele borstels op de kruin en

eenige fijne lange haren aan de kinbakken, de kop zoo goed als

naakt. Sprieten en palpen helder roodgeel ; de sprieten bijna tot aan

den mondrand reikende ; de beide eerste leden kort ; het derde lang

en smal, met aan de basis ingewrichten , fijn behaarden of liever

kort gevederden rugborstel; de palpen breed, aan 'teinde afgerond.

Thorax naar voren versmald
,

glanzig zwart ; de schouderknubbels

,

een breede , halvemaanvormige band boven de middelheupen , eene

langsstreep op den rug en twee vlekken voor den dwarsnaad rood-

geel; schildje roodgeel, aan den wortel zwartbruin: in de zijden

van den thorax enkele zwarte borstels ; schildje met vier zulke

borstels. Achterlijf naakt, langwerpig, smaller dan de thorax, van

boven gewelfd, vijfringig; de eerste ring zwart, de overigen glanzig

roodgeel. Pooten naakt , roodgeel ; de achterheupen , de voorscheenen

en tarsen , alsmede de achterscheenen , met uitzondering der spits

,

zwartbruin; aan de onderzijde der achterste dijen eenige zwarte

doorntjes ; de voortarsen langer dan de scheenen ; het eerste lid zoo

lang als de volgenden te zamen Kolfjes roodgeel. Vleugels (PI. 11,

fig. 5) glasachtig; de vleugelspits bruin, van boven aan de uitmon-

ding der radiaal-ader beginnende en omlaag door de schijfdwarsader

begrensd; voorts tusschen de geel gekleurde mediastinaal-cel en de

donkere vleugelspits een smalle, bogtige, bruine dwarsband, die over

de middeldwarsader loopt, maar in de schijfcel verflaauwt en den

achterrand niet bereikt; middeldwarsader ongeveer op het midden der

schijfcel; schijfdwarsader steil, iets naar buiten gebogen; laatste deel

der discoidaal-ader zoo lang als het voorlaatste, een weinig opgebo-

gen; middelste wortelcel lang, maar niet zoo breed als bij de vorige

soort; onderste wortelcel aan haar begin merkelijk korter dan de

middelste, aan haar einde puntig uitgereikt.

Een S van Java (Albarda).
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PTILONA, nov. gen. Trypetinarum.

Corpus elongatum. Caput subrotundatum; epistoma nudum, per-

pendiculare ; frons lata, setulosa; antennae mediocrae seu breviuscu-

lae ; arista plumata , raro superne pectinata. Thorax opacus , utrinque

et ad partem posteriorem setulosas; scutellum ad marginem posticum

quadrisetosum. Abdomen ellipticum; oviductus coniformis, superne

applanatus. Pedes mediocres, simplices; femora antici subtus setu-

losi; tibiae intermediae unicalcaratae. Alae majusculae, fuscae, al-

bido-variegatae seu maculatae; costa et venae inermes; cellula basalis

inferiore apice acuto.

Voor een viertal, naar ik meen nog onbeschreven Trypetinen uit

den Indischen arcbipel , die zich door den gevederden of althans van

boven gekamden sprietborstel onderscheiden , heb ik dit genus gevormd.

Van drie dezer soorten ken ik alleen het 5, van de vierde zijn mij

beide sexen bekend. Behalve bet genoemde , in 't oog vallende en bij

de Trypetinen weinig voorkomende kenmerk, aan den sprietborstel

ontleend, stemmen alien in de volgende bijzonderheden overeen. Zij

zijn van slanke, sommigen zelfs zeer slanke gestalte. De kop is

rondachtig , slechts bij eene soort meer hoog dan breed ; het aange-

zigt regtstandig en naakt ; het voorhoofd neemt ongeveer een derde

der kopbreedte in en is met eenige vrij stevige borstels bezet. Thorax

en schildje zijn glansloos
,
plat gewelfd ; aan de kanten en van ach-

teren op den thorax zijn eenige stevige borstels; vier dergelijke be-

vinden zich aan den achterrand van het schildje. Het achterlijf is

langwerpig elliptisch; de eijerbuis van het 5 plat kegelvormig, vrij

lang, soms zelfs bijna zoo lang als het geheele achterlijf. De pooten

zijn nagenoeg naakt : onder aan de voordijen vertoonen zich eenige

kamachtig op eene rij geplaatste borstels; de middenscheenen hebben

een eindspoor. De tamelijk groote vleugels zijn bont van teekening,

donkerbruin met witte of glasachtige vlekken tegen den rand en

somtijds 00k in 't midden ; de voorrand en de langsaderen hebben

geene doornachtige borsteltjes , zooals bij het overigens verwante ge-

slacht Acanthoneura Macq.; slechts bij eene soort is aan de uitmon-

ding der hulpader een klein randdoorntje ; in het aderbeloop doen

zich eenige verschillen voor, die hieronder worden aangegeven.

Het zou kunnen zijn, dat het hier behandelde nieuwe genus geheel

of ten deele zamenvalt met de geslachten Themara en Rioxa van
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Walker, die ook een gevederden of gekamden sprietborstel bezitten.

Aanvankelijk heb ik er zelfs ernstig aan gedacht om mijne soorten

onder een dezer beide geslachten te brengen ; maar ik heb mij naar

Walker's beschrijvingen geen zuiver begrip van die geslachten kunnen

vormen en bleef daardoor in het onzekere in welk van beiden mijne

soorten moesten gerangschikt worden, ja of zij wel inderdaad in een

van beiden te huis behoorden. Van daar dat ik ten slotte mij ge-

noodzaakt heb gezien voor haar een nieuw genus op te rigten. Indien

het mij
,

gelijk ik hoop, gelukt moge zijn mijne soorten zoowel in

hare generieke als specineke kenmerken duidelijk te maken, zal het

later aan anderen, die meer dan ik over een ruim materiaal kunnen

beschikken, niet moeijelijk vallen tot een juister oordeel omtrent de

synonymie en rangschikking te geraken.

De vier soorten, die ik hier op het oog heb, zijn, niettegenstaande

hare onderlinge verwantschap , zeer gemakkelijk te onderscheiden naar

het volgende analytische overzigt, voornamelijk aan de vleugelteeke-

ning ontleend.

1. Vleugels met grootere witte of glasachtige vlekken

aan voor- en achterrand; geen zoodanige vlek aan de

spits, maar vlekken in het midden: derde sprietenlid

hoogstens dubbel zoo lang als het tweede .... 2.

Vleugels met kleinere witte of glasachtige vlekken

aan voor- en achterrand en bovendien eene aan de

spits ; het midden daarentegen ongevlekt ; derde sprie-

tenlid ten minste driemaal zoo lang als het tweede. 3.

2. De bovenste wortelcel zonder witte vlek; kop meer

hoog dan breed; derde sprietenlid weinig langer dan

het tweede; grootere soort (9 mm.) brevicornis.

In de bovenste wortelcel eene ronde witte vlek;

kop meer breed dan hoog; derde sprietenlid dubbel

zoo lang als het tweede ; kleinere soort (6 mm.) . . Dunhpi.

3. Het wortel-derdedeel der vleugels glasachtig ; uitmon-

ding der subcostaal-ader voor de halve vleugellengte

en veel digter bij de uitmonding der hulpader dan

bij die der radiaal-ader ; sprietborstel van boven en

van onderen gevederd notabilis.

Het wortel-derdedeel der vleugels door de donker-

bruine kleur ingenomen; uitmonding der subcostaal-
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ader voorbij de halve vleugellengte en op ongeveer

gelijken afstand van de uitmonding der hulpader als

van die der radiaal-ader ; sprietborstel alleen van

boven gevederd sexmaculata

.

De drie eerste soorten, waarvan mij slechts bet $ bekend is, wor-

den bieronder uitvoerig beschreven; van de laatste beb ik eenige

exemplaren van beide sexen in de collectie der Sumatra-expeditie

aangetroffen ; ik heb baar daarom hier slecbts aangeduid; eene meer

volledige bescbrijving zal in mijnen arbeid over die collectie worden

gegeven.

44. Ptilona bbevicobnis nov. sp.

Kufescens; abdomine fusco, incisuris flavis; epistomate utrinque

limbo argenteo; antennarum articnlo tertio articulo secundo vix lon-

giori ; alis fuscis ; basi , macabsque sex (duae ad costam , duae ad

marginem interiorem, una in cellula discoidali et una in cellula

posteriori prima) albis seu hyalinis, — $ long. 9 mm.

Roodachtig ascbgrauw; het voorhoofd, de sprieten en palpen oker-

geel; de wangen aan de oogkanten met zilveracbtigen zoom; kop

(PI. 11, fig. 6) meer hoog dan breed; aangezigt regtstandig, ter

wederzijde met eene langsgroeve; mondrand niet vooruitstekend ; kin-

bakken zeer ontwikkeld, digt acbter de oogen met een stevigen

borstel; voorhoofd in 't midden een weinig ingezonken, boven de

sprieten met eene halvemaanvormige groeve; overigens met eenige

weinige maar vrij stevige borstels bezet; op het achterhoofd ter we-

derzijde digt achter de oogen eene rij wimperachtig geplaatste borsteltjes.

Sprieten kort , bet tweede lid naar boven opgezwollen , fijn bebaard

;

het derde lid ovaal, weinig langer dan het tweede; de sprietborstel

lang gevederd. Zuiger groot en dik
;
palpen aan 't eind beborsteld.

Thorax en schildje plat. Achterlijf vrij plat, zwartbruin met smallen

gelen achterzoom der eerste ringen; eijerbuis breed, spits toeloopende,

iets langer dan de beide laatste ringen. Pooten en kolfjes vuil rood-

geel. Vleugels (PI. 11, fig. 7) groot en breed, met afgeronde spits,

donkerbruin met de volgende witte of glasheldere teekening: twee

vlekken in 't midden tegen den voorrand , de eene onmiddellijk voorbij

de uitmonding der hulpader, de andere grooter, achter de uitmonding

der subcostaal-ader , beiden tot aan de cubitaal-ader reikende; een

langwerpig vlekje in de eerste achtercel, ongeveer boven de schijf-
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dwarsader; eene dergelijke , iets grootere vlek in de schijfcel, onder

de tweede voorrandsvlek en met deze door eene schuinliggende lielite,

maar niet glasacktige plek min of meer verbonden; voorts cen paar

vlekken tegen den achterrand, eene ovale onder de schijfcel en eene

driehoekige in de tweede achtercel ; de vleugelwortel is nagenoeg

geheel glasachtig, en alleen met eene bruine schaduw aan de wortel-

dwarsader en den oorsprong der radiaal-ader. Aan de uitmonding

der hulpader bevindt zich een kleine randdoorn; de mediastinaal-cel

is lang, de uitmonding der subcostaal-ader nog voorbij de lialve

vleugellengte; radiaal-ader, cubitaal-ader en discoidaal-ader cen weinig

golvende; middeldwarsader voorbij het midden der schijfcel; schijf-

dwarsader regt, doch in iets scheve rigting; laatste gedeelte der

discoidaal-ader dubbel zoo lang als het voorlaatste ; onderstc wortelcel

aan haar einde ingebogen en naar onderen puntig uitgerekt.

Een ?, Java (Piepers).

45. Ptilona Dttnlopi nov. sp.

Rufescens; abdomine fusco, incisuris flavis; antennarum articulo

tertio secundo duplo longiori; alis fuscis; basi, maculis tribus ad

costam, tribus ad marginem interiorem guttulisque duabus in alarum

disco (una in cellula radicali superiori, altera in cellula posteriori

prima) albo-hyalinis. — 2 long. 6 mm.

Vuil roestkleurig ; kop (PI. 11, tig. 8) rondachtig, meer breed dan

hoog; aangezigt kort; mondrand een weinig opgewipt; voorhoofd met

vrij stevige borstels bezet; op het achterhoofd ter wederzijde, digt

achter de oogen eene rij wimperachtige borstelharen. Sprieten mer-

kelijk korter dan het aangezigt; het tweede lid gezwollen; het derde

elliptisch, ongeveer dubbel zoo lang als het tweede; sprietborstel

minder lang gevederd dan bij de vorige soort. Palpen aan het eind

behaard. Thorax en schildje vrij plat. Achterlijf zwartbruin, met

gelen rand aan de ringen; eijerbuis breed en plat, spits toeloopende,

half zoo lang als het achterlijf, roodgeel, in het midden en naar

het einde zwartbruin. Pooten en kolf jes vuil roodgeel (de voorpooten

afgebroken) ; voorheupen met bruine spits ; achterste tarsen zwart-

bruin; middenscheenen met een stevige eindspoor. Vleugels (PI. 11,

fig. 9) in vorm nagenoeg gelijk aan die der vorige soort , doch zonder

randdoorn, de vleugelwortel tot aan de worteldwarsader en tot in de
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helft der beide onderste wortelcellen , alsmede het gedeelte onder de

anaal-ader, glasachtig; verder de vleugels donkerbruin met witte of

glasachtige vlekken, waarvan er drie tegen den voorrand en dvie

tegen den achterrand zijn geplaatst , en voorts twee ronde vlekken

in bet midden des vleugels tusschen de cubitaal- en de discoidaal-

ader; de voorrandsvlekken zijn eenigszins dvieboekig, de eerste ligt

tusschen de worteldwarsader en de uitmonding der hulpader, docb

geen dier beide aderen bereikende, van onderen wordt zij door de

discoidaal-ader begrensd : de tweede ligt onraiddellijk voovbij de

uitmonding der bulpader en reikt van onderen tot aan de cubitaal-

ader; de derde ligt vocrbij en tegen de uitmonding der subcostaal-

ader en dringt van onderen nog even in de cubitaal-cel ; de drie

vlekken tegen den achterrand zijn van boven rondacbtig en van

onderen niet scberp begrensd; de eerste ligt scbeef acbterover en

stuit van boven tegen de posticaal-ader ; de beide anderen liggen

digt bijeen ter wederzijde van de scbijfdwarsader en zijn slecbts

van elkander gescheiden door den smallen bruinen zoom langs die

dwarsader; van de ronde vlekken midden in den vleugel ligt de

eene een weinig v66r de middeldwarsader en de andere, die iets

grooter is , een eind voorbij die dwarsader , even voor de belft

der eerste achtercel. Het aderbeloop komt vrij wel overeen met dat

der vorige soort; ook hier is de mediastinaal-cel lang en de uitmon-

ding der subcostaal-ader voorbij bet midden der vleugellengte ; de

verdere langsaderen loopen echter niet golvend, maar zijn regt en

divergeren alien naar den vleugelrand; de schijfdwarsader ligt iets

schuin acbterover en de onderste wortelcel is aan baar einde niet

ingebogen, maar door eene regte, in schuine rigting geplaatste dwars-

ader gesloten.

Een $ van Padang, door den heer Dunlop overgezonden en mij

door tusscbenkomst van Dr. Piaget geworden ; ik beb de vrijheid ge-

nomen den naam van eerstgemelden aan deze soort te verbinden.

46. Ptilona notabilis nov. sp.

Elongata , testacea ; tborace fusco striato ; abdomine maculis latera-

libus et apice fuscis ; oviducto nigro nitido ; antennarum articulo tertio

secundo triplo longiori ; alis ad basin pro parte tertia byalinis , caeteris

fuscis maculis quatuor albo-hyalinis , duae ad costam ,
una ad mar-
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ginem interiorem et una ad apicem. — $ long. 7 mm. (cum oviducto).

Van slankeren vorm dan de beide vorige soorten. Bruingeel. Kop

(PI. 11 , fig. 10) rondachtig , roestkleurig ; voorhoofd met donkerbruinen

,

niet sclierp begrensden langsband en met verscheidene vrij stevige

borstels bezet ; aangezigt kort , onder de sprieten ingedrukt ; mondrand

vooruitstekend ; wangen en kinbakken smal. Sprieten weinig korter

dan het gezigt; het tweede lid naauwelijks iets gezwollen; het derde

lid elliptisch, driemaal zoo lang als het tweede; sprietborstel zeer

fijn gevederd. Zuiger ea palpen klein. Thorax en schildje vlak ge-

welfd; thorax van boven glansloos, met twee ver uiteenstaande

,

donkerbruine , niet scherp begrensde langsbanden, die flaauwelijk nog

op het schildje zijn voortgezet; bovendien ter wederzijde eene lang-

werpige donkerbruine vlek aan de schouders ; borstzijden eenigszins

glanzig; schildje met witachtige bestuiving. Achterlijf smal en plat,

aan de zijden met zwartbruine vlekken en naar achteren geheel van

die kleur; de platte, spits toeloopende eijerbuis glanzig zwart, zoo

lang als het achterlijf. Pooten en kolfjes vuil roodgeel. Vleugels

(PI. 11, fig. 11) smaller en spitser dan bij de vorige soorten, zonder

randdoorn ; het wortel-derdedeel glasachtig , alleen afgebroken door

een bruinen zoom langs de aderen, die de beide onderste wortelcellen

sluiten ; het overige gedeelte van den vleugel donkerbruin , met vier

witteofglasachtige vlekken tegen den vleugelrand ; de donkere kleur

treedt bij den voorrand iets meer wortelwaarts vooruit en neemt

daar de mediastinaal-cel en de basis der cubitaal-cel in; van de glas-

achtige vlekken liggen er twee tegen den voorrand, een aan de

vleugelspits en een aan den achterrand; de voorrandsvlekken zijn

langwerpig vierkant en reiken beiden tot de cubitaal-ader ; de eerste

bevindt zich onmiddellijk voorbij de uitmonding der subcostaal-ader,

de tweede een weinig voor de uitmonding der radiaal-ader ; de vlek

aan de vleugelspits is puntig ovaal en reikt van boven even over de

cubitaal-ader en van onderen even over de discoidaal-ader; de vlek

tegen den achterrand ligt onmiddellijk voor het eind der posticaal-

ader en overschrijdt in schuine rigting en met afgeronden vorm den

ondersten eindhoek der schijfcel; in het midden der vleugels zijn hier

geene lichte vlekken aanwezig. In het aderbeloop verschilt deze soort

van de beide vorigen ; de mediastinaal-cel is veel korter , omdat de uit-

monding der hulpader en die der subcostaal-ader veel digter bijeen

zijn; de laatste bevindt zich nog voor de halve vleugellengte ; de middel-
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dwarsader staat juist op het midden, niet voorbij het midden der

schijfcel; de beide dwarsaderen zijn daardoor verder van elkander

verwijderd; het laatste gedeelte der discoidaal-ader is slechts een

weinig langer dan Let voorlaatste; overigens loopen, even als bij

Pi. Dunlopi, de langsaderen regt en naar het uiteinde iets uit elkander

,

en ligt de schijfdwarsader een weinig achterover; de ader, die de

onderste wortelcel sluit, is ook hier niet ingebogen.

Een ? van Padang, mede door den heer Dunlop gezonden en door

tusschenkomst van Dr. Piaget in mijne handen gekomen.

47. Camptloceea mtopina nov. sp.

Ferruginea; thoracis disco, abdomine pedibnsque fnscis; alis nebu-

losis , macula subcostali , apice late et nervorum transversorum limbo

fuscescentibus ; nervis transversis rectis subperpendicularibus ; segmento

ultimo nervi discoidalis penultimo vix longiore. — $ long. 6 mm.

Kop en thorax roodgeel met flaauwen glans; aangezigt een weinig

terugwijkend, glanzig; sprieten en palpen roodgeel; de sprieten schuin

vooruitstekend , het derde lid anderhalfmaal zoo lang als het tweede;

de borstel zoo goed als naakt, vrij ver van de basis ontspruitende

;

voorhoofd een derde der kopbreedte innemende, naar achteren niet

versmald; voorhoofdsborstels zwart, kort maar talrijk; alleen die op

de kruin langer. Thorax met vaalgele beharing, van boven, alsmede

eene vlek in de borstzijden donkerbruin, in de zijden en van achteren

met borstels; schildje met vier borstels. Achterlijf zwartbruin , tame-

lijk glanzig, gewelfd en naar onderen omgebogen (waardoor het dier

min of meer op eene Myopa gelijkt). Pooten vrij dik, donkerbruin,

de voordijen meer roodgeel. Kolfjes roodgeel. Vleugels (PI. 11, fig. 12)

grauwachtig , sterk iriserend, aan den wortel en langs den voorrand

bruinachtig gewolkt, onder de uitmonding der subcostaal-ader don-

kerder, wat zich vlekachtig tot op de middeldwarsader uitbreidt; de

geheele vleugelspits , ongeveer voor een derde der vleugellengte , mede

vrij donker bruin , alleen in de tweede achtercel iets lichter ; uitmon-

ding der hulpader en der subcostaal-ader ver van elkander verwijderd
5

de tusschen deze aderen liggende mediastinaal eel zeer smal; middel-

dwarsader regtstandig, iets voorbij het midden der schijfcel, dik en

zwart , even als de oorsprong der cubitaal-ader ; discoidaal-ader voorbij

de schijfdwarsader sterk opwaarts gebogen en vervolgens weder naar
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ouderen gerigt , zoodat de eerste achtercel in het midden vernaauwd

en aan haav uiteinde zeer verbreed is; schijfdwarsader steil en regt;

tegen de pun tig uitgerekte onderste wortelcel is in de vleugelvlakte

eene eeltachtige, lichte plek.

Een <?, Java (Piepers).

De kenmerken, door Macquart voor het geslacht Campylocera aan-

gegeven (Dipt. ex. II. 2. p. 220), passen in de hoofdzaak op deze

soort. Tot dit geslacht behoorde tot dusver slechts eene soort, C.

ferruginea van Senegal, die niet meer dan 2\ 1. lang is en wier vleugels

geheel ongevlekt zijn. Of bij haar, even als bij de nieuwe Javaansche

soort, het achterlijf naar onderen is omgebogen, blijkt niet uit Mac-

quart's zeer korte beschrijving; dat de discoidaal-ader bij haar niet

zoo sterk opgebogen en de eerste achtercel aan 't einde niet zoo ver-

breed is, kan uit zijne afbeelding (pi. 30, f. 1) wel worden afgeleid.

Mij is nog eene tweede Javaansche soort bekend, met ongevlekte

vleugels, maar die nog grooter is, te weten:

48. Campylocera robusta nov. sp.

Ferruginea , nitida ; abdomine in medio convexo , ano inflexo
;
pedi-

s/ bus subvalidis; tibiis posticis arcuatis; alis cinerascentibus unicolori-

bus ; nervis transversis rectis , approximatis , obliquis ; segmento ultimo

nervi discoidalis penultimo duplo longiore. — S long. 8 mm.

Geheel glanzig roestkleurig , met fijne zwarte beharing; in het om-

gebogen achterlijf met C. myopina overeenkomende. Voorhoofd een

derde der kopbreedte innemende , in 't midden iets ingedrukt , met

korte zwarte beharing en op de kruin eenige zwarte borstels ; aange-

zigt naakt, zeer glanzig. Sprieten schuin vooruitstekend ; de beide

eerste leden behaard, het derde elliptisch, dubbel zoo lang als het

voorgaande; sprietborstel naakt, ver van de basis van het derde lid

ingewricht. Palpen cylindrisch , aan het einde zwartborstelig. Borst-

zijden bleeker van kleur dan de rug van den thorax, met enkele

zwarte borstels ; schildje kort , zeer gewelfd , met vier zwarte borstels.

Achterlijf aan den wortel versmald, in 't midden hoog gewelfd; de

beharing zeer digt. Pooten vrij stevig; de scheenen en tarsen don-

kerder dan de dijen, de achterscheenen gebogen; onder aan de dijen

eene borstelige beharing ; aan de middenheupen van onderen een bosje

zwarte haren. Vleugels breed, met iets grauwe tint; de laugsaderen
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op de voorste helft bruingeel, de overigen alsmede de dwarsaderen

donkerder; de raiddeldwarsader en ook eenigszins de schijfdwarsader

scheef achterover, beiden digt bijeen, zoodat het laatste deel der dis-

coidaal-ader dubbel zoo lang is als het voorlaatste ; cubitaal-ader on-

geveer in de vleugelspits uitloopende; het laatste deel der discoidaal-

ader naauwelijks even opgevvipt, aan het einde zeer dun en flaauw,

naar beneden gerigt, zoodat de eerste achtevcel aan hare uitmonding

sterk is verbreed ; de mediastinaal-cel is nog smaller dan bij C. myopitia,

doordien de hulpader en de subcostaal-ader aan het uiteinde digt tegen

den voorrand zijn gedrukt.

Een $
, Java (Piepers).

Of de naauwe vorm der mediastinaal-cel zich ook bij de Afrikaansche

C. ferruginea voordoet, blijkt niet uit de beschrijving van Macquart

en zijne vrij ruwe afbeelding kan daaromtrent niets beslissen. Zeker

is het dat de beide soorten van Campylocera , hierboven door mij be-

schreven, in dit opzigt van de meeste andere Trypetinen afwijken.

49. Sapromtza sctjtellaris nov. sp.

Rufo-cinerea , fusco-punctulata ; antennarum seta puberula; scutello

majusculo; abdomine brunnescente ; alis cinereis: costa, apice late,

fascia anteapicali et limbo nervorum transversorum fuscis. — $ long.

5 mm.

De kop met sprieten en monddeelen vuil roodgeel; het voorhoofd

een weinig minder dan een derde der kopbreedte innemende, met

stevige zwarte borstels; de sprietborstel fijnharig. Thorax roodachtig

aschgrauw, digt met bruine slipjes bezet, waaruit korte borstelige

zwarte haartjes oprijzen; bovendien grootere zwarte borstels aan de

kanten en op de achterhelft; borstzijden zwartachtig grijs; schildje

zeer groot, vuil roodgeel, ongestippeld , met vier zwarte borstels;

achterrug van de kleur van het schildje. Achterlijf kort en gewelfd,

grauwbruin met zwarte borstels. Pooten vuil roodgeel; voordijen van

onderen met kamachtig geplaatste zwarte borstels; middendijen aan

't eind met eenige zwarte borstels omzet. Kolfjes roodgeel. Vleugels

(PI. 11 fig. 13) grauw; de voorrand en de spits benevens de beide

dwarsaderen met breeden bruinen zoom; die van de schijfdwarsader

bedekt ook het eind der posticaal-ader en is van boven met den

voorrandszoom zoodanig verbonden
/
dat daardoor een zigzagsgewijzen
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dwarsband over de geheele breedte van den vleugel wordt gevormd;

uitmonding der subcostaal-ader op ongeveer een derde der vleugel-

lengte ; middeldwarsader een eind daar voorbij , nagenoeg in 't midden

der vleugelvlakte ; laatste gedeelte der discoidaal-ader een vierde

langer dan het voorlaatste.

Een c?, Java (Piepers).

50. Celtphus obtecttts Dalm.

Dalman, Anal, entom. 32. 1, pi. 2 B. f. 1—5: Wied. Auss. Zweifl.

II. 601. 1. pi. x, f. 8; Macq. Suit, a Buff. Dipt. II. 506. 1;

id. Dipt. ex. suppl. 4. 301.

Een exemplaar, Java (van Weelderen).

De sprieten komen volkomen oveveen met de afbeelding, door

Macquart van die van C. scutatus gegeven (Dipt. exot. supp. 3. pi. 7

,

f. 16) , veelmeer dan met Wiedemann's aangehaalde figuur.

51. Calobata albitabsis Wied.

Wied. Zool. Mag. III. 19. 26; id. Auss. Zweifl. II. 544. 21.

Twee mannetjes en een wijfje van Java (van Weelderen).

Wiedemann's beschrijving leert de soort goed kennen; de eerste

achtercel is aan de uitmonding smal geopend.

52. Calobata caebuleifbons Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 3. 246. 5. pi. 33, f. 2.

Een <?, Java (Piepers).

Door het metaalachtig blaauwzwarte voorhoofd , de donkere sprieten
,

de duidelijk drievlekkige vleugels en de gesloten eerste achtercel , van

de vorige onderscheiden. Aan de achterste pooten zijn de dijen rood-

geel, op de spitshelft met een paar niet scherp geteekende bruine

ringen
7
waartusschen de grondkleur lichter is; de scheenen donkerder

en de tarsen zwartbruin, zonder witachtigen weerschijn.

Macquart geeft Nieuwholland als vaderland op; daar evenwel zijne

vrij uitvoerige beschrijving geheel past, maak ik geen bezwaar om

deze Javaansche soort voor dezelfde te houden.

Niet onwaarschijnlijk is met deze soort synoniem Taeniaptera albi-

mana Dol. {Nat. Tijdschr. Ned, hid. X. 413. 41. pi. x. f. 4) ; ofschoon
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in de afbeelding de eerste achtercel aan 't eind geopend wordt voor-

gesteld , kan men dit als eene fout van den teekenaar of den graveur

aannemen, omdat Doleschall anders zijne soort niet in het geslacht

Taeniaplera zou hebben geplaatst, dat zich juist door eene gesloten

eel kenmerkt. Doleschall's beschrijving is echter te kort en onvol-

ledig, om de synonymie als zeker te stellen.

53. Oleersia spinifera Leach.

Feronia spinifera, Leach, Eprob. Ins. II. 1. pi. 26. f. 1—3; —
Olfersia spinifera, Wied. Auss. Zweifl. II. 607. 2; Schiner,

Dipt. Nov. Reise, 373. 2.

Een exemplaar Java (Piepers).

Ik heb lang geaarzeld, of ik hier aan eene onbeschreven soort

moest denken dan wel of ik inderdaad 0. spinifera voor mij had. In

de meeste opzigten komt het voorwerp met de aangehaalde beschrij-

vingen overeen, doch ik vind eenige afwijkingen, die mij, even als

Schiner, twijfel geven omtrent de juistheid der determinatie. In die

onzekerheid komt het mij echter beter voor de punten van verschil

aan te duiden, dan om dit eenige exemplaar dadelijk als eene nova

species te beschrijven.

Wat Wiedemann en Schiner omtrent den zoogenaamden doom voor

aan den thorax zeggen, is ten voile ook op mijn exemplaar van toe-

passing. Daarentegen zie ik niet de twee diepe dwarsgroeven op het

voorhoofd, waarvan Schiner spreekt; wel is het voorhoofd over 'tge-

heel in 't midden iets ingedeukt en aan de kanten wat gewelfd en

tevens glanziger. Voorts noemt Schiner het aangezigt kegelvormig

vooruitstekend ; wat hij hieronder verstaat is mij niet regt duidelijk,

tenzij er mede bedoeld worden de zijden van het gezigt voor de

oogen, die, als men het dier in profiel beschouwt, eenigszins een'

driehoek vertoonen.

Bij mijn exemplaar zijn overigens de kop en thorax met eene

grove, geelachtige, platliggende beharing bedekt; aan de kanten van

den thorax, aan den achterrand van het schildje en aan het eind

des achterlijfs staan zwarte borstels. Aan de bruingele pooten zijn

de dijen en scheenen doorschijnend.

Wat mij vooral twijfelen doet of hier niet aan eene andere soort



42 EENIGE DIPTERA VAN NEDERLANDSCH INDIE.

moet worden gedacht dan die door Schiner wordt bedoeld, is dat

deze de anaal-cel (de onderste wortelcel) der vleugels kort maar

duidelijk noemt; want bij mijn voorwerp, waaraan de vleugeladeren

toch zeer goed te zien zijn, is die anaal-cel eigenlijk niet aanwezig,

omdat het dwarsadertje ontbreekt, waardoor zij buitenwaarts moest

zijn afgesloten.
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Overjedrukt nit deel XXIV van het

Tijdschrift voor Eutomologie.

AMERIKAANSCHE DIPTERA

F. M. VAN DER WULP.

(Hierbij Plaat 15).

Reeds voorlang hebben een paar hoogst merkwaardige bezendingen

uit de Argentijnscbe republiek, die ik aan de vriendelijkheid van

mijn geacbten vriend, Professor H. Weyenbergh tc Cordova, te

danken heb, mijne aandacht gevestigd op de Zuid-Amerikaansche

Diptera. Voorloopig heb ik reeds bij meer dan eene gelegenbeid van

die bezendiiigcn melding gemaakt '), dock eene meer opzettelijke

behandeling der daarin aanwezige voorwerpen werd door verschillende

onistandigheden vertraagd, en niet liet minst door aanvankelijkgebrek

aan de noodige literatuur, die, zooals gewoonlijk bij entomologische

studien, voor een groot deel in allerlei periodieke geschriften verspreid is.

Inmiddels bad bet Eoninkl. Museum van natuurlijke historie te

Brussel eeiiige niet onbelangrijke aanwinsten van Amerikaanscbe

inseclen gekiegen (uit Guadeloupe van den beer Delaunay , uit Canada

van den beer Provancber, uit Mexico van den beer Duges, enz.),

en op voorstel van den ijverigen Conservator van bet entomologisch

kabinet van dat Museum, den beer Preudbomme de Borre, nam ik

op mij de zicb daaronder bevindende Diptera na te zien en te

bestemmen.

1) Zie Tijdschr. voor TSn/om. XVII. w; XXJ. L89: XXII, XXI,



142 AMERIKAANSCHE DTPTERA.

Nadat ik mij toen zooveel mogelijk op de hoogte liad gesteld, heb

ik die taak vervuld, zooveel althans de toestand der voorwerpen

gedoogde, want vooral by de kleinere soorten liet deze nog al te

wenschen over. Tevens heb ik de bovenbedoelde Argcntijnsche soorten

op nieuw stuk voor stuk onder handen genomen, en ook de Diptera

van Amerikaanschen oorsprong in 's Rijks MuseuDi te Leiden — be-

trekkelijk niet vele — vergeleken.

De uitkomsten van mijn onderzoek deel ik in de volgende blad-

zijden mede. Ook daar waar by reeds beschreven soorten geene

aanteekeningen door mij gevoegd zijn, kan de vermelding haar nut

hebben , zij 't slechts om aan te duiden in welke collectie zich de

exemplaren bevinden. Waar hieromtrent niets bepaaldelijk is gezegd,

is de soort in mijn bezit.

CECIDOMYIDAE.

Asphondylia sp.

Van eene soort, tot dit geslacht behoorende, werden mij een paar

exemplaren nit Argentina door Prof. Weyenbergh overgezonden.

Jammer dat zij niet gaaf genoeg zijn om naar eisch te worden be-

schreven, want, zooveel ik kan nagaan, zijn er nog geeii Zuid-Ame-

rikaansche Asphondylien bekend. Toch schijnt het genus in de

nieuwe wereld nog "al vertegenwoordigd te zijn, want een viertal

soorten uit Noord-Amerika zijn door den Baron Osten-Sacken beschreven

in de Transactions of the Americ. Entomol. Society en in de Cana<lian

Entomologist.

MYCETOPHILIDAE.

Triehonta perspicua n. sp.

Fiavescens; thorace subvittato; antennis praeter basin obscuris;

abdomine maculis dorsalibus fuscis; pedibus dilute lutescentibus, coxis

pancto apicali nigro, tarsis fuscis; alis ex luteo cinsreis ; cellula

posteriori quarta propior ad alarum basin quara cellula posteriori

secunda. — S long. 6 mm.

Koodgeel. Sprieten anderhalfmaal zoo lang als kop en thorax, vrij
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stevig; de wortelleden alsmede het begin der schaft geel, overigens

zwartachtig, doch met grijs dons bedekt. Op den thorax donkere

borstelbaartjes en eene aanduiding van drie bruine langsbanden,

waarvan de middenste het duidelijkste, naar voren verbreed en eenigs-

zins gespleten is. Achterlijf slank, van ter zijde platgedrukt , met

donkerbruine , iets glanzige rugvlekken tegen den achterrand der vijf

eerste ringenr zesde ring bijna geheel verdonkerd, alleen aan den

buik geel; het eindlid roodgeel, aan den wortel van boven met twee

behaarde tepeltjes, aan 't eind met kleiue, zwartbruine, behaarde

aanhangsels. Pooten bleek roodgeel ; aan 't eind der heupen een zwart

stipje; de scheenen iets donkerder, de tarsen bruin; aan de voor-

pooten het eerste tarsenlid ongeveer een vijfde korter dan de schee-

nen; achteiste scheenen met eene dubbele rij doorntjes. Kolfjes geel.

Vleugels met geelgrauwe tint, naauwelijks zoo lang als het achterlijf

;

de hulpader voorbij de halve lengte der wortekel in de subcostaal-

ader uitloopende; basis der vierde achtercel (onderste vorkcel) iets

digter naar den vleugelwortel dan de basis der tweede achtercel

(bovenste vorkcel).

Een S
,

uit de omstreken van Quebec (Provancher) , in het Brus-

selsche museum.

Deze soort behoort , volgens het aderbeloop , stellig tot het geslacht

Trichonta. Er zijn van dit genus slechts twee Noord-Amerikaansche

soorten beschreven [culr/aris Low en foeda Low), die echter beiden

merkelijk kleiner en daarbij donkerder gekleurd zijn.

BIBIONIDAE.

1. Plecia rufi colli s Fabr.

Tipula ruficollis, Fabr. Spec, bisect. II. 410. 53 ; id. Ent. syst. IV. 240.

76;— Hirtea i uficollis, Fabr. Ent. Syst. supp. 552. 6 ; id. Syst. Anil. 53. 9
;

— Plecia ruficollis, Wied. Dipt. exot. I. 31. 1; id. Auss. Zweifl.l.T2.

1; Macq. Suit, a Buff. Dipt. I. pi. 14 f. 17; Bell. Dill. Messic. I. 15.

Eenige exemplaren van beide sexen van Guadeloupe (Delaunay) in

het museum te Brussel.

2. Plecia discolor n. sp.

Nigra; thoracis dorso rubro-testaceo ; antennis brevibds; alis fuligi

nosis. — $ long. 7 mm.
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Gelijkt zeer op PI. ruficoUis F. , doch onderscheidt zicli op het

eerste gezi^t door den alleen van boven rood gekleurden thorax: de

borstzijdcn en de achterrug zijn geheel zwart; het rood van den

thorax-rug is ook niet zoo helder, maar nieer steenrood, en doet

zich eenigermate voor als drie breede langsbanden, waarvan de mid-

denste iets vooruitgeschoven is, en die niet anders dan door langs-

groeven zijn gescheiden; het sehildje is nog een weinig roodachtig

,

maar reeds donkerder dan het overige. De sprieten zijn ruerkelijk

korter en meer ineengedrongen dan bij ruficoUis, nieer zelfs dan bij

de Oost-Indische PI. fulvicollis 1
).

Een 5 uit Argentina (Weyenbergh).

PL dorsalis Macq. (Dipt. ex. I. 1. 86. 2), van de Kaap, komt,

wat kleur en teekening betreft , met de bovenbeschreven soort overeen,

doch het geheel andere vaderlaud inaakt de indentiteit reeds hoogst

onwaarsehijnlijk; bovendien zegt Macquart van deze soort: „ailes

brunes , le milieu des cellules moins fonee" , terwijl de vleugels bij

mijne soort eene zeer gelijkmatige bruine tint vertoonen en niet den

donkeren zoom langs de aderen, welke ook bij ruficoUis gevonden wordt.

3. P 1 e c i ii heteroptera Say.

liibio heleropterus , Say, Jonrn. ac. Phil. III. 77. 2; Wied. Ausf,

Zweifl. T. 80. 6; — Pen! lidr in aim, Macq. Shit, a Huff. Dipt. J.

175. 2; — Enmitenus (iter, Macq. Dipt. exot. I. 1. 85 pi. 12 f. 3; —
Plecia longipes, Low, Perl, entom. Zeitschr. II. 109.

Een $ , uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

4. B i b i o x a n t li o p u s Wied.

Wied. Auss. Zweifl. I. 80. 5; Macq. Dipt. ex. I. 1. 88. 4.

Ecnige wijfjes uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

5. B i b i o 1» a 1 1 1 in o r i C u s Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 5. 17. 12.

1) Plecia fulvicollis verschilt van PI. ruficoUis bijna alleen door kortere sprii

ten. Faltrieius had dus goed gezien toen hij dit aangaf,
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Een $ van Quebec (Provancher) in het museum te Brussel.

Het stemt met Macquavt's beschrijving overeen, ook wat betreft

de bijna onzigtbare dwarsader aan de basis der derde achtercel; de

voorscheenen zijn echter bijna geheel donker; de beide doornen aan

haar einde zijn nagenoeg van gelijke lengte, de binnenste is evenwel

dunner.

Een 5 van dezelfde herkomst reken ik mede tot deze soort; de

genoemde dwarsader en in 't algemeen de vleugeladeren zijn bij dat

exemplaar krachtiger en duidelijker.

6. B i I) i o variabilis Low.

Low, Dipt. Am. sept. Cent. V. 7.

Een c? van Quebec (Provancher) in het museum te Brussel.

7. Bibio gracilis Walk.

Walk. List, I. 123.

Een <?, als voren.

8. Bibio abbreviatns n. sp.

Niger; thorace, scutello, coxisque anticis rufis; alis fuliginosis;

nervi discoidalis ramo inferiori et nervi posticalis ramo superiori mar-

ginem alarum non attingentibus. — $ long. 6,5—8,5 mm.

Zwart met eenigen glans. Voorhoofd zeer plat; snuit kort ; sprieten

korter dan de kop. De geheele thorax met het schildje en de borst-

zijden glanzig roestrood, met korte beharing van dezelfde kleur;

zeer glanzig en daarbij iets verdonkerd zijn de schouderknubbels en

het schildje. Pooten glanzig zwart; aan de voorpooten de heupen

roestrood, de dijen sterk verdikt, de scheenen korter dan de dijen,

de buitenwaartsche doom aan 't eind der scheenen groot en stevig,

pekbruin ; de binnenwaartsche zeer klein ; voortarsen slank , het eerste

lid merkelijk langer dan de scheenen. Kolfjes zwartbruin. Vleugels

roetbruin, langs den voorrand donkerder; randvlek niettemin duide-

Hjk ; de voorrandsaderen zwart , de overige aderen lichtbruin ; wortel-

stuk der cubitaal-ader even lang als de middeldwarsader ; de onderste

arm der .discoidaal-vork en de bovenste der posticaal-vork bereiken den

vleugelwortel niet; achterdwarsader regt.

Twee wijfjes uit Argentina (Weyenbergh).

De soort is verwant aan i?» tltoracicus Say
?
die zich ook door a%e«
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korte vleugeladereu onderscheidt , doch bij deze zijn de dijenrood en

daarentegen de prothorax, het schildje en de achterrug zwart.

Een <?, van dezelfde herkomst, zou misscbien bierbij kunnen be-

hooren ; het is 6 mm. lang ; in de vleugels stemt bet gebeel overeen

;

de thorax en ook de voorheupen zijn evenwel glanzig zwart, met

lichtgrijze beharing.

9. Diloplius thoracicus Say.

Say, Journ. ac. Phil. III. 80. 3; Wied. Auss. Zweifl. I. 77. 5.

Een S van Montevideo (Linden) in het Brusselsche museum.

10. Dilophns trisnlcatns Macq.

Macq. Dipt. ex. I. 1. 88. 1.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh) reken ik tot deze soort, die

door Macquart uiterst kort is beschreven, Het voorwerp is 5,5 mm.

lang en dus weinig grooter dan onze D. vulgaris, waarop het veel

gelijkt; de kop of liever het achterhoofd is merkelijk meer verlengd;

de groeven op den thorax zijn zeer onregelmatig ; de vleugels zijn

gebeel roetbruin, naar den voorrand donkerder, waardoor de randvlek

weinig in 't oog valt; het aderbeloop komt met dat van D. vulgaris

overeen, doch de beide langsadereUj welke de tweede achtercel vor-

men en bij genoemde soort aan haar einde verilaauwen of zelfs gebeel

onzigtbaar worden , loopen bier volkomen duidelijk tot bet einde door

;

de tweede achtercel ontspruit juist aan het boveneinde der achter-

dwarsader, tenvijl zij bij andere, en ook bij onze inlandsche soorten

een klein weinig daar voorbij begint; waarschijnlijk zullen de woorden

van Macquart: „deuxieme cellule posterieure sessile" hierop doelen.

li. Diloplius melanarius n. sp.

Totus niger nitidus; capite valde elongato; alis fuliginosis; macula

stigmatica nigra. — $ long. 6 mm.

Glanzig zwart; kop en thorax naakt; achterlijf en pooten met korte

zwarte beharing. Kop lang uitgerekt, het gedeelte voor de oogen

ruim zoo lang als dat achter de oogen. Aan de voorpooten de dijen

een weinig verdikt, de scheenen buitenwaarts op het midden en aan

het einde met een duidelijken borstelkam; de achterste pooten vrij

slank. Kolfjes zwart. Vleugels zwartbruin; aderen en randvlek

zwart; hier en daar tegen de langsaderen een smalle lichtere zoom.
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Twee wijfjes van Mexico (E. Duges) in het museum te Brussel.

Volgens den bouw van den kop zou deze soort moeten worden

gebragt tot het genus Acanthocnemis , door Blanchard opgerigt voor

Zuid-Araerikaansche Diloph ws-soorten met snuitvormig verlengden kop.

Op bet voorbeeld van Low en Schiner acbt ik bet evenwel beter,

voorloopig altbans, deze soorten maar in bet geslacbt Dilophus te laten

,

omdat het bedoelde kenmerk alleen of bijna alleen bij de wijfjes aan-

wezig is en zich daarin allerlei overgangen voordoen, terwijl boven-

dien om dezelfde reden nog verschillende andere exotische Bibioniden

generiek zouden kunnen worden afgesebeiden , waartoe voor het oogen-

blik nog geene noodzakelijkheid bestaat.

D. melanarius onderscheidfc zich van Acanthocnemis gagatinus Phil,

door de zwarte kolfjes. Het is echter niet ondenkbaar, dat zij kon

zamenvallen met A. ater Phil., waarvan alleen het $ is beschreven,

dat ook zwarte kolfjes, maar daarentegen glasachtige vleugels heeft,

TIPULIDAE.

1. i'

t

enoplior a atrata Linn.

Tipula atrata Linn. Faun, suec, 1749; — Ctenophora atrata Fabr«

Si/st. AnU. 19. 6; Meig. Syst. Beschr, I. 158. 3 (?) en VI. 285 (<?);

Schiner, Faun, aitslr. II. 499; v. d. Wulp, Dipt. Neerl. I. 349. 2

(met de verdere daar aangehaalde synoniemen).

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het Brusselsche

museum.

Het exemplaar gelijkt volkomen op onze Europesche voorwerpen;

alleen is de sprietschaft met de kamtanden vuil bleekgeel (ook bij

onze exemplaren komt dit wel eens voor, hoewel in mindere mate);

bovendien zijn de pooten niet zoo levendig rood, maar meer kastanje-

bruin, waardoor de lichte knieen meer uitkomen; de ingedrukte

grauwe vlekken boven in de borstzijden en aan den wortel des

achterlijfs zijn geheel overeenkomstig onze exemplaren; ook de vorm

der genitalien is geheel dezelfde.

2. z o (1 i c e r a a r g e n t i n a n. sp.

Testacea; antennarUm articulis decern ultimis nigro-pectinatis
;

abdomine linea dorsali fUsca ; alis dilute testaceis ; stigmate obsoleto. —>

$ loug. 14,5 mm,
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Habitus eener Tipula. Eenkleurig onzuiver roodgeel. Snuit zoo lang

als het overige rondachtige gedeelte van den kop; op het voorhoofd

eene flaauw aangeduide donkere langsstreep. Sprieten (zie fig. 1) rood-

geel, ongeveer zoo lang als kop en thorax te zamen, dertienledig;

eerste lid cylindrisch, dikker dan de volgende; het tweede kort,

eenigszins bekervormig; het derde cylindrisch, ianger dan de beide

vorige te zamen, alien met enkele borstelharen ; de volgende 10 leden

weder korter, aan de basis zwart en aldaar ter wederzijde met een

stevig borstelhaar en bovendien met eene vertakking, mede van

zwarte kleur en die aan 't einde een borstelhaartje draagt. Palpen

zwart; het laatste lid merkelijk verlengd. Thorax van boveu iets

donkerder en met aanduiding van bruiue langsstrepen , waarvan de

middelste het duidelijkste is en zich ook over het schildje en den

achterrug voortzet; borstzijden bleek okergeel. Achterlijf met donker-

bruine rugstreep; anus kolfachtig verdikt; de laatste buikring van

onderen in eene lange punt uitgerekt; bovenste aanhangsels groot en

schubvormig; in 't midden steken een paar draadvormige , aan 't eind

lang behaarde tepeltjes uit (zie fig. 2). Pooten lang en dun, roodgeel, naar

't eind donkerder, scheenen met kleine, dochduidelijkeeindsporen. Kolfjes

geel met zwartachtigen knop. Vleugels Ianger dan het achterlijf, zacht

bruingeel; de wortel en voorrand roodgeel; aderen bruingeel; randvlek

naauwelijks iets verdonkerd, ter wederzijde door eene lichtere plek be-

grensd; lichtere plekken vertoonen zich ook in de sehijfcel en aan het

eind der eerste achtercel; vorkcel kort gesteeld.

Twee mannetjes uit de Argentijnsche republiek (Weyenbergh).

Ten einde niet in eene noodelooze vermeerdering van geslachten te

vervallen, breng ik deze Tipulide tot het genus OzoiHeera Macq.,

waarin zij wegens de dertienledige en gekamde sprieten wel past,

of'schoon sommige kenmerken eenige afwijking opleveren. Zoo zijn in

0. pectinala Wied. , die als type van het geslacht te beschousven is,

de vier laatste sprietleden zonder aanhangsels, terwijl bij boven-

beschreven soort al de leden, van het vierde tot en met het laatste,

vertakt zijn; ook is bij 0. pectinala de vorkcel der vleugels ongesteeld,

bij 0. argentina daarentcgen kort gesteeld.

Bij de oprigting van het genus (Sail, a Ba/f. I. p. 22) noemt Macquart

de leden der palpen ongeveer van gelijke lengte; niettemin brengt hij

het in de Dipt. ex. onder de Tipulidae longipalpes, d. i. waarbij het

laatste lid lang en dun is.
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3. T i p u I a abdominalis Say.

Ctenophora abdominalis, Say, Journ. ac. Phil. III. 18. 2; Wied.

.4ms. Zweifl. I. 37. 1; — Tipnla alb'datus, Walk. List, I. 65.

Van deze groote en prachtige Tipnla , door Say en Wiedemann ten

onregte tot net geslachl Ctenophora gerekend, vond ik een paar

mannelijke exemplaren nit de omstreken van Quebec (Provancher) in

het Brusselsche uiuseum.

4. Tipnla e 1 u t a Low.

Low. , Dipt. Am. sept. Cent. IV. 6.

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

5. T i p u 1 a r e t o r t a n. sp.

Testacea; thoracis dorso cinereo -fusco '; abdominis linea dorsali,

antennis (practer articulos basales tres) palpisque fuscis; alis albido-

et fusco-tessellatis ; macula obscura in cellularum basalium initio. —
% long. 21.5 mm.

Bruingeel; het aangezigt en de snuit helderder; de schedel en het

achterhoofd donkergrauw; voorhoofd boven de sprieten een weinig

bultig verheven. Sprieten ruim ter lengte van den kop; de drieeerste

leden roodgeel , de volgende zwartachtig even als de palpen. Thorax

van boven donker bruingrauw, met eenige aanduiding van drie langs-

strepen, borstzijden lichtgrijs gevlekt; schildje eenigszins roestkleurig

;

achterrug met lichtgrijze bestuiving. Achterlijf met eene donkerbruine

rugstreep en onduidelijke, afgebroken, donkere zijstrepen; eijerbuis

spits, regt en glanzig, aan de basis kastanjebruin, naar het einde

roodgeel. Pooten donkerbruin; heupen en dijen bruingeel, de laatsten

met donkere spits. Kolfjes donkerbruin met vnilgelen steel. Vleugels

(fig. 3) wit en bruin gevlekt; de vlekken zoodanig gerangschikt, dat

zij eenigszins afwisselend lichte en donkere, in 't midden hoekig

gebogen dwarsbanden vormen; de tweede achtercel (vorkcel) is geheel

donker; de scliijf'cel en de vierde achtercel daarentegen zijn geheel

wit; eene donkere vlek bedekt de worteldwarsader en de basis der

beide wortelcelleu ; tegen den achterrand aan 't eind der axillaar-ader

een licht vlekje.

Een 5 , uit de omstreken van Quebec (Provancher) , in het museum
te Brussel.
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Deze soort schijnt verwant aan T. tessellata Low (Dipt. Amer. sept.

Cent. IV. 3), doch is onderscheiden door de niet met zaagtandjes

voorziene eijerbuis, alsraede door de kleur der sprieten, die van Let

vierde lid af geheel donker is.

6. T i p u 1 a m i c r o c e p h a I a n. sp.

Rubida, imiuaculata; antennis ferrugineis , artictilorum ultimorum

basi ftisca; alis dilute testaceis, maculis fuscis nebulosis subquatuor:

duae in cellula basali secunda, una ad nervi radialis basin et una

(stigmaticalis) ad costam. — ? long. 20,5 mm.

Eenkleurig roodbruin; op den thorax naauwelijks eenigc aanduiding

van donkere langsstrepen ; borstzijden en achterrug icts lichter. Kop

klein en rondachtig, met weinig verlengden snuit. Spvieten niet langer

dan de kop, helder roestkleurig; de laatste leden aan de basis, de

allerlaatste gcbeel donker. Palpen zwartbruin. Eijerbuis kort en regt,

glanzig roestkleurig. Pooten donkerbruin ; heupen en dijen, de laatsten

bebalve de spits, bruingeel. Kolfjes vuilgeel met donkeren knop.

Vleugels (fig. 4) met bruingelc tint, wolkig, met ongeveer vier donkere

vlekken, waarvan er twee in de tweede wortelcel (de eene digt bij

de basis, de andere in 't midden) zijn geplaatst; de derde aan den

oorsprong der radiaal-ader en de vierde als randvlek aan het eind der

subcostaal-ader.

Een 2 van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brusscl.

7. Tip ul a vi t re a n. sp.

Cinerea; proboscide lutea; plem*is pallidis; abdomine tcstaceo, lineis

marginalibns fuscis; alis cinerascentibus ; cellula basali secunda vitrea
;

stigmate fusco; nervo subcostali, nervo posticali nervoque transverso

postico fusco-limbatis. — $ long. 15,25 mm.

Geelachtig aschgrauw ; thorax van boven iets donkerder, ongestreept

;

prothorax geelachtig; borstzijden lichtgrijs. Het aangezigt , de matig

lange snuit en de wortelleden der sprieten helder roodgeel (de verdere

sprietleden afgebroken). Achterlijf bruingeel , met twee donkerbruine

zijstrepen en smalle bruine insnijdingen
;
genitalien roodgeel , regthoe-

kig afgeknot, van boven met een aan de spits verdonkerd tepeltje
;

de bovenste aanhangsels schubvormig. Pooten zeer lang en dun:

heupen en dijen roodgeel; dijen met donkerbruine spits; scheenen en

tarsen zwartbruin, de scheenen aan den wortel geelachtig. Kolfjes



AMEBIKAANSCHE DIPTERA. 151

bleekgeel met donkeren knop. Vleugels (fig. 5) bruinachtig aschgrauw,

met donkerbruine randvlek; subcostaal-ader
,
posticaal-ader en achter-

dwarsader donkerbruin gezoomd ; de tweede wortelcel glasachtig

;

voorts glasachtige plekken in de schijfcel, in de eerste acbtercel en

aan den wortel der overige acbtercellen.

Een <? uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel,

8. T i p u 1 a mi b i f e r a n. sp.

Testacea; thorace substriato; abdominis dorso infuscato, lineisque

lateralibus fuscis; alis nubeculosis, maculis costalibus fuscescentibus

subquatuor; nervis transversis et nervo posticali in apice fusco lim-

batis. — <? long. 12 mm.

Voorhoofd aschgrauw met donkere langsstreep ; aangezigt en de vrij

lange snuit roodgeel; wortelleden der sprieten roodgeel (de verdere

leden afgebroken); palpen zwartbruin. Thorax en achterlijf bruingeel,

bijna okergeel; op den thorax vier niet zeer dnidelijke brninachtige

langsstrepen ; de zijwaartsche van voren verkort • achterrug ter weder-

zijde met bruine vlek; borstzijden bleek okergeel. Achterlijf van

boven met breeden bruinen, door de bleeke insnijdingen afgebroken

rugband, en met scherp geteekende, mede aan de insnijdingen afge-

broken, donkerbruine zijlijnen; de laatste ringen bruin, een weinig

kolfachtig verdikt
;
genitalien bleek roodgeel ; de bovenste aanhangsels

schubvormig , in eene punt geeindigd ; in 't midden twee korte , be-

haarde tepeltjes; de laatste buikring tot eene scherpe punt uitgerekt.

Pooten roodgeel ; spits der dijen en scheenen donkerbruin ; de scheenen

en vooral de tarsen over 't geheel donkerder. Kolfjes geel ; de knop

van boven zwartachtig. Vleugels (fig. 6) langer dan het achterlijf,

wolkig gevlekt ; tegen den voorrand vier donkere vlekken ; de eerste

onmiddellijk voor, de tweede even voorbij de halve vleugellengte , beiden

de discoidaal-ader niet overschrijdende en in 't midden der bovenste wor-

telcel eene halfronde, lichte plek insluitende ; de derde vlek is de gewone

randvlek en loopt, naar onderen toegespitst, over de dwarsaderen tot

aan de schijfcel; de vierde vlek ligt aan de vleugelspits ; op de

posticaal-ader bevindt zich voorbij het midden nog eene bruine vlek

en haar laatste gedeelte is, even als de achterdwarsader , bruin ge-

zoomd; ook de worteldwarsaderen zijn donker gevlekt; de schijfcel is



152 AMEBIKAAHSOHE DIPTERA.

licht, even als het grootste deel der eerste achtercel en de basis der

volgende aclitercellen.

Een S van Buenos Aires (Weyenbergh).

9. T i p u 1 a costal is Say.

Say, Journ. an. Phil. III. 23. 2; Wied. Aim. Zweifl. I. 51. 17.

Een £ uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

10. P a c h y r h i ii a e 1 e g a n s Fabr.

Tipula elegatis, Fabr. Syst. Anil. 26. 10; Wied. Dipt. ex. I. 26. 6;

id. Aim. Zweifl. I. 50. 15; -- Pachyrhina elegans, Schiner, Dipt. Nov.

Reise, 34. 2.

Een maunetje en twee wijfjes van Argentina (Weyenbergh).

Bij het <?, dat tot dusver onbekend was, is de eerste achterlijfs-

ring van achteren breed zwart; de tweede heeft slechts een zeer

smallen zwarten zoom; bij de twee volgende ringen wordt die zoom

breeder en de laatste ringen zijn geheel zwart ; deze laatste ringen

zijn naar onderen verbreed, waardoor het einde des achterlijfs eenigs-

zins van ter zijde schijnt zamengedrukt ; de anus is sehuin afgesneden
;

de genitalien zijn roodgeel, van boven met een paar korte tepeltjes.

In beide sexen steekt het voorhoofd bultig vooruit ; de zwarte voor-

hoofdsvlek is zeer glanzig en eindigt van voren in eene fijne punt

;

ter wederzijde bevindt zich achter de oogen eene zwarte stip; de

zwarte zijbanden van den thorax zijn van voren buitenwaarts omge-

bogen, hetgeen bij het $ echter minder in het oog valt, omdat zij

daar over 't geheel naar voren zeer verbreed zijn. De vlengels zijn

geelachtig, vooral aan den wortel en langs den voorrand; de rand-

vlek is niet zeer donker, eigenlijk meer geelbruin; de vorkcel is bij

al mijne exemplaren ongesteeld.

Zou P. albifrons Macq. {Dip!, ex. I. 1. 49. 3) niet dezelfde soort

zijn? De beschrijving past wcl, ofschoon bij Macquart's eenige

exernplnar het achterlijf was afgebroken. Yerschil is alleen te vinden

in de kort gesteelde vorkcel, maar het is de vraag of dit niet eene

tocvallige afwijking was.

11. P e d i c i a a I b o v i 1 1 a Walk.

Walk. List, I. 37; 0. Sack. Proc. <«: Phil. 1859. 247; id. Mon.of

JS, Am. Dipt. IV. 273. 1.
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Van deze fraaije soort bevindt zich een exemplaar uit de oinstreken

van Quebec (Provancher) in het Brusselsche museum , doch
,
jammer

genoeg, slechts in overblijfselen ; de vleugels waren echter voldoende

om de soort te herkennen.

12. A m a 1 o p i s i n c o n s t a u s 0. Sack.

0. Sack. Proc. ac. Phil. 1859. 247 ; id. Mon. N. Am. Dipt. IV. 266. 1.

Een <? van Quebec (Provancher) in het museum te Brussel.

13. E r i o c e r a f u 1 i g i n o s a 0. Sack.

0. Sack. Proc. ac. Phil 1859. 243; id. Mon. N. Am. Dipt. IV.

255. 4.

Een $ van Columbie in het museum te Brussel.

KHYPHIDAE.

1. R h y p h u s fenestralis Scop.

Tipula fenestralis, Scop. Entom. earn. 322. 858; — Rhyphus fene-

stralis, Meig. Syst. Beschr. I. 323. 3; Zett. Dipt. Scand. IX. 3136. 2;

Schiner, Faun. Avstr. II. 495; v. d. Wulp, Dipt. Need. I. 437. 1.

Een 5 uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

2. R h y p h u s punctatus Meig.

Rhagio punctatus, Fabr. Mant. ins. II. 333. 10; id. Ent. xyst. IV.

274. 13; — Sciara punctata, Fabr. Syst. Anil 59. 13; — Rhyphus

punctatus, Meig. Syst. Beschr. I. 322. 2; Zett. Dipt. Scand. IX. 3434.

1; Schiner, Faun. Avstr. II. 495; v. d. Wulp, Dipt. Neerl. 438. 2.

Een S uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

STRATIOMYIDAE.

1. B e r i s DEorrisiJ Dale.

Beris Morrisii, Dale, Entom. 175. 75; Schiner, Faun. Auslr. 1. 24 ;
—

Beris pallipes, Low, Stett. Entom. Zeitung, 1846. 284. 5.

Een vrouwelijk exemplaar uit de omstreken van Quebec (Provan-

cher), in het Brusselsche museum berustende, geloof ik tot boveu-
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staande soort te moeten brengen , aaugezien ik geen verschil met de

Europescbe exemplaren kan ontdekken. In den Catalogus der Noord-

Amerikaansche Diptera van den Baron Osten Sacken wordt de soort

niet verraeld.

2. H e r me t i a r 11 f i v e ii t r i s Fabr.

Fabr. Syst. Anil. 63. 2; Wied. Auss. Zweifl. II. 23. 2; Perty, Del.

Anim. Bras. 183. pi. xxxvi fig. 12.

Een $ van Babia (de Laeerda) in bet Brusselsche museum; het

stemt geheel overeen met een mede vrouwelijk exeraplaar nit de

Argentijnsche republiek (Weyenbergb) in mijn bezit.

3. S t r ii t i o in via in ii t a b i 1 i s Fabr.

Straliomys mutabilis Fabr. Ent. syst. IV. 266. 12: id. Syst. Anil.

81. 14; Wied. Auss. Zweifl. II. 63. 4. pi. vin fig. 6a en //; Perty,

Del. Anim. Bras. 184. pi. xxxvi fig. 14; Walk. List, V. 42. 61;

Bell. Dill. Mess. I. 30. 1 ; — Stratiomys fasciata Fabr. Enl. syst.

IV. 266. 14; id. Syst. Anil. 81. 15.

In 's Rijks museum te Leiden bevinden zich eenige exemplaren uit

Brazilie (Beseke) en van Caracas (v. Lansberge); ik zelf bezit een $

uit de Argentijnsche provincie Santa Fe, mij door Prof. Weyenbergb

gezonden.

4. Stratiomyia p i c
i
p c s Low.

Low, Dipt. Am. sept. Cent. VII. 21.

Een 2 uit de omstreken van Quebec (Provancber) in het museum

te Brussel.

Volgens Osten-Sacken {Cat. Dipt. N. Anier. p. 48), zijn als syno-

niem met deze soort te beschouwen : Sir. ischiaca Walk, en badius

Walk. List, III. 529.

5. Stratiomyia q u a d r i g e s4-w a Low.

Low, Dipt. Am. sept. Cent. VI. 4.

Een $, Quebec (Provancber) in het museum te Brussel.

6. Stratiomyia con vex a n. sp.

Nigra, orichalceo-tomentosa ; vertice, scutelli spinis, tibiis tarsisque

testaceis; abdomine segmentis singulis fasciis duabus orichalceis,

primis interruptis. — j long. 15 mm.
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Kop en thorax met cen digt zijdeachtig vilt bekleed, waarvan de

kleur het midden houdt tusschen aschgrauw en okergeel; op het

aangezigt en aan de borst wordt het iets witachtiger; onmiddel-

lijk boven de sprieten komt de glanzig pekzwarte grondkleur

eenigszins als eene verhevene dubbelvlek te voorschijn; schedel

en achterhoofd bruingeel. Sprieten zwart, slank, ten minste

dnbbel zoo lang als de kop; het eerstc en derde lid nagenoeg

van gelijke lengte. Thorax zeer gewelfd; de doornen van het

schildje brningeel. Achterlijf glanzig zwart met blaanwachtigen

gloed; de tweede en volgende ringen elk met een dnbbelen

band van granwgele zijdeachtige beharing ; die op den tweeden

ring, alsmede de voorste op den derden ring in 't midden breed

afgebroken; op de laatste ringen is de voorste band dubbel

gebogen; bnik met een witachtigen gebogen haarband over elken

ring. Heupen zwart; dijen kastanjebruin ; scheenen en tarsen bruingeel.

Kolfjes geelachtig. Vleugels met bruingele tint, die aan den voorrand

krachtiger is; de aderen aldaar donkerbruin, overigens geelachtig.

Een ? uit Argentina (Weyenbergh).

7. L a s i o pa v i 1 t a t a n. sp.

Nigra; thorace vittis qninque griseis; abdomine thorace breviori,

maculis lateralibus griseo -pilosis; halteribus pallidis; alis fuscis. —
$ long. 5,25 mm.

Zwart met weinig glans. Oogen donker behaard; voorhoofd met

witte haarvlek. Sprieten zoo lang als de kop, zwart; het derde lid

aan den wortel een weinig roodgeel ; de griffel half zoo lang als het

derde lid, spits toeloopend. Thorax met vijf doorloopende lichtgrijze

langsstrepen , door eene viltachtige beharing veroorzaakt; ook op het

schildje eene dergelijke beharing. Achterlijf korter rnaar breeder dan

de thorax, ter wederzijde met grijze haarvlekken. Pooten zwart met

vuil roodgele tarsen. Kolfjes bleekgeel. Vleugels donkerbruin.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

Door het korte achterlijf in habitus van de Europesche soorten

afwijkende; dit is ook het geval bij L. Paulseni Phil. (Verhandl.

zqqI. bol. Goscllscfi. Wien. XV. 732. 1), waarmede bovenstaande soort

veel overeenkomst heeft, doch waarvan zij door de donkere vleugels

dadelijk is te onderscheiden.
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8. S a r g n s d e c o r n s Say.

Sargus decorns, Say, Long's exped. app. 376; Wied. Auss. Zweifi.

II. 38. 19; — S. marginatus, v. d. Wulp, Tijdschr. v. Enlorn. X. 134.

Een 5 ,
Quebec (Provancher) in het Brusselsche museum.

9. (! h 1 r o in y i a v i r i d i s Say.

Sargus viridis, Say, Journ. ac. Phil. III. 87; Wied. 44m. Zweifi.

I. 39. 22.

Beide sexen, Quebec (Provancher) in het Brusselsche museum.

10. M i c r o c li r \ s a polita Linn.

Musca polita Linn. Faun, suet: 1854; — Sargus politus, F-dhr. Sijsl.

Anil. 257. 7; Meig. %.s/. Besc/ir. III. 111. 9; — Chrysomyia polita,

Macq. Swi/ d #«//'. Dipt. I. 263. 3; Schiner, Faun. Austr. I. 22;

v, d. Wulp, Dipt. Need. 1. 163. 2. — Microchrysa polita , LSw, Vn7/.

soo/. />«/. Ges. V. 135.

Een (?, Quebec (Provancher) in het Brusselsche museum.

11. Ptecticus tcstacens Pabr.

Sargus teslacem, Fabr. %*/. 4«J/. 257. 6; Wied. Auss. Zweifi. II.

35. 15 ; Macq. !)/>/. c.r. I. 1. 203. 5; id. supp. 1. 57; Boll. Dill. mess. I. 45.

Exemplaren van Bahia (de Lacerda), Fernambueq (Lartihue) en

Mexico, in het Brusselsche museum.

COENOMYIDAE.

Chiromyza f a s c a h a Wied.

Wied. Dipt. ex. I. 115. 2; id. Auss. Zweifi, 1. 238. 2.

Eenige vrouwelijke exemplaren van Bahia (de Lacerda) in het

museum te Brussel.

TABANIDAE.

l. V a ii go a i a m o r i o n. sp.

Ovata, tota nigra, nigro-pubescens; oculis pilosis; ocellis nullis;

alis obscure griseis; cellula posteriori prima occlusa; nervi cubitalis

ramo superiori appendiculato. — £ long- 14 mm.

Geheel zwart. Oogen met donkere beharing, door het gclijkbreede
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voovhoofd gescheiden; aangezigt kegelvormig voovuitstekend; kinbaavd

zwavtachtig. Spvieten korter dan de kop, even als de kleine palpen

spits toeloopend; zuiger zoo lang als de thorax. Thorax en schildje

met kovte, zvvartbrnine behaving; achterlijf eivovinig, met eenigen

glans. Pooten zwart; de knieen aan de tip vuilrood. Vleugels don-

kevgvauw, aan den wovtel en het begin van den voovvandbvuinachtig;

cubitaal-adev aan haav einde naav beneden gebogen en in de discoi-

daal-ader ingewvicht, zoodat de eevste achtercel gesloten en gesteeld

is; bovenarm dev cubitaal-adev aan haav begin vegthoekig omgebogen

met een klein tevugloopend adevtje.

Een $ uit Avgentina (Weyenbevgh).

2. Pangonia depress a Macq.

Pang, depressa Macq. Dipt. ex. I. 1. 107. 21; id. supp. 4. 25;

Blanchavd, bij Gay, Hist. fis. y polit. de Chile, VII. 388. 4. pi. 1

fig. 8; Schin. Dipt. Nov. Reise, 100. 54; — P. crocata Jaenn.

Neue ex. Dipt. 22. 22.

Een paav wijfjes uit Chile in het Leidsch museum ; ik zelf bezit

een 2, mede uit Chile, mij doov Pvof. Weyenbevgh gezonden. Bij

al deze exemplaven is de eevste achtevcel dev vleugels, die doov

Macquart als zeer smal geopend wovdt aangegeven, aan beide

vleugels volkomen gesloten en zelfs kovt gesteeld (in zijn sup-

plement zegt Macquavt evenwel, dat ev ook exemplaven zijn met

eene geslotene eevste achtevcel); voovts zijn de vleugeladeven , die

voodbvuin wovden genoemd, zwavtbvuin, met uitzondeving alleen

van de hulpadev en de posticaal-adev , die voodbvuin kunnen wov-

den genoemd. De pvachtige saffraanvoode kleuv van den baavd

en van de behaving in de bovstzijden en aan den anus maken

ovevigens deze soovt zeev kenbaav. De zuigev is niet volkomen

zoo lang als de kop, vvij dik en naav beneden gevigt; de

palpen zijn smal en zoo lang dat zij tot twee devden van den

zuigev veiken.

Het schijnt mij aan geen twijfel ondevhevig, dat P. crocata dezelfde

soovt is als P. depressa Macq.; vevwant schijnt ook te zijn P. allri-

llinrax Macq. (Dipt. ex. I. 1. 107. 22), die ook een kovten zuigev,

een plat achterlijf en de achtevpooten kovt bewimpevd heeft. Van

deze zegt Macquavt in de diagnose, dat de eevste achtevcel smal

geopend (semi aperta) is, doch in de beschvijving , dat zij ook som-
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tijds gesloten is; trouwens eene dergelijke individue'le afwijking is

bij de Pangoniae niet vreemd.

3. Tabanus giganteus de G.

Tab. giganteus, de Geer, Ins. VI. 226. 1 pi. XXX f. 1 ; 0. Sack.

Mem. Boston Soc. of Nat. hist. II. 458; — T. lineatus, Fabr. Spec.

Ins. II. 455. 4; id. Ent. sijst. IV. 363. 5; id. Syst. Antl. 94. 3, Wied.

Dipt. ex. I. 63. 3; id. Auss. Zweifl. I. 115. 4; - T. bicolor, Macq.

Dipt. ex. supp. 2. 21. 105; — T. cilrofascial as, Macq. 1. c. supp. 5.

32. 126.

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancber) in bet Brusselsche

museum.

4. Tabanus Orion 0. Sack.

0. Sack. Mem. Boston soc. of nat. hist. II. 442.

Een S , als de vorige.

5. Tabanus lasiophthalraus Macq.

Tab. lasiophthalmus , Macq. Dipt. ex. I. 1. 143. 45; — Therioplectes

ead., 0. Sack. Mem. Boston soc. of nat. hist. II. 465; — Tab. puncti-

pennis, Macq. Dipt. ex. supp. 2. 23. 108; 0. Sack. 1. c. 473; — Tab.

vnttabilisj Walk. List, I. 166.

Een paar wijfjes, als de vorigen.

6. Tabanus bicolor Wied.

T. bicolor, Wied. Dipt. ex. I. 96. 58; id. Auss. Zioeifl. I. 118. 115;

0. Sack. Mem. Boston soc. of nat. hisi. II. 460; — T. ruficeps, Macq.

Dipt. ex. supp. 5. 35. 120; -- T. fulvescens, Walk. List, I. 171.

Een $ , waaraan evenwel bet acbterlijf ontbreekt, als voren.

7. Tabanus lineola Fabr.

T. lineola, Fabr. Ent. sijst. IV. 369. 33; id. Sijst. Antl. 102, 41;

Wied. Dipt. ex. I. 81. 86; id. Auss. Zweifl. I. 170. 89; 0. Sack.

Mem. Boston ac. of nat. hist. 11.448; — T. sinndans, Walk. List, I. 182.

Een $ ;
als voren.
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8. Tabanus inornatns Phil.

Philippi, Verh. Zool. hot. Gesellsch. XV. 718. 22.

Een paar wijfjes van Argentina (Weyenbergh).

9. Tabanus b a in a t u s n. sp.

Niger, genis pleurisque fulvo-hirtis ; abdominis fasciis maculisque

dorsalibus fulvo-tomentosis 5 antennis palpisque nigris ; antennarum

articulo tertio spina obtusa munito; palpis pedibusque nigris, tibiarum

dimidio basali fulvo; alis cinerascentibus, costa venisque rufo-testaceis.—
$ long. 20 mm.

Deze en de volgende soort onderscheiden zich door de sterke ont-

wikkeling van den tand aan het derde sprietenlid , die tot een stompen

dikken haakvormigen doom is uitgegroeid. Bij beiden zijn sprieten en

palpen eenkleurig zwart.

Kop ruim zoo breed als de thorax; het matig breede voorhoofd

donker aschgrauw, met een glanzig zwarten middenband, die van

boven lijnvormig en onduidelijk begint en naar onderen allengs breeder

wordt ; aangezigt meer geelachtig aschgrauw ; wangen en kinbakken

met goudgele , bijna oranjekleurige beharing. Oogen naakt. Sprieten,

zuiger en palpen zwart; voor den vorm der sprieten verwijs ik kort-

heidshalve naar de af'beelding (fig. 7). Thorax en schildje dofzwart,

van boven met fijne aschgrauwe , in de borstzijden met ruwere goud-

gele beharing. Achterlijf zwart; de beide eerste ringen met korte

goudgele beharing, die vooral in de zijden en aan den achter-

rand der ringen duidelijk uitkomt; de drie volgende ringen flaauw

glanzig, elk met eene driehoekige rugvlek van goudgele beharing;

buik eenkleurig zwart. Pooten zwart ; de wortelhelft der scheenen

helder geelrood. Vleugels met grauwe tint, aan den wortel en den

voorrand, even als de vleugelschubben eenigszins roestkleurig ; aderen

bruingeel; aderbeloop normaal.

Een $ uit de Argentijnsche provincie San Juan (Weyenbergh).

10. Tabanus uncinatus n. sp.

Nigricans; thorace griseo-substriato
;
genis pleurisque flavido-hirtis

;

abdominis incisuris griseis ; antennis palpisque nigris ; antennarum arti-

culo tertio spina obtusa munito
;
pedibus nigris , tibiarum dimidio basali

fulvo ; alis brunneo-cinerascentibus , venis obscuris. — ? long. 18 mm,
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Een weinig kleiner dan de vorige soort , waavvan zij zich ovevigens

ondevscheidt door meer grauwzwarte kleur, dc minder sterke en meer

bleekgele of vaalgele beharing, den niet roodgelen voorrand der

vleugels en de donkerder vleugeladeren.

Voorhoofd grijs, met glanzig zwarten middenband, die van boven

onduidelijk is en naar onderen zicb plotseling verbreedt; aangezigt

geelachtig aschgrauw; wangen en kinbakken met bleek okergele

behaving. Oogen naakt. Spvieten (fig. 8) en palpen zwavt. Thovax dof

grauwzwart, met onduidelijke lichtgvijze langsstvepen ; borstzijden

geelachtig aschgvauw met geelachtige behaving; schildje en achterlijf

zwavt, het laatste van boven met grijze insnijdingen; in de zijden

dev beide eevste vingen eene vaalgele behaving. Pooten zwavt; de

wovtelhelft dev scheenen voodgeel; deze kleur niet zoo levendig als

bij hamulus, maav daaventegen iets vevdev uitgebveid. Vleugels met

bvuingvauwe tint, die in 't midden over de dwarsaderen iets kraehtiger

wordt, aan den wortel en voorrand bleek roodgeel; aderen zwart-

bvuin; adevbeloop novmaal.

Een 2 uit de Avgentijnsche pvovincie San Juan (Weyenbevgh).

11. Tab a n ns t ri v ittatus Fabr.

Fabv. Syst.Antl. 104. 40;Wied. Dipt. ex. I. 85.41; id. Auss. Zweifl.

I. 172. 91; Schin. Dipt. Nov. Reise, 86. 17.

Ik bezit een paav niet te best geconsevveevde vvouwelijke exem-

plaven uit Argentina (Weyenbevgh), die ik meen tot deze soovt te

moeten bvengen.

12. T a b a n u s t e s t a c c o m a e u 1 a t u s Macq.

Macq. Dipt. ex. I. 2. 140. 36 ; Blanchavd , bij Gay , Hist. fis. y polit,

de Chile, VII. 394. 5 pi. 2. f. 9.

Twee wijfjes uit Chile in het Leidsch museum.

13. T a b a n u s rubricosns n. sp.

Ochvaceus; antennavum apice et callo fvontali piceis: alis subhya-

linis, costa fasciaque lata obliqua fuscis. — $ long. 10,5 mm.

Okevgeel. Voovhoofd vvij bveed, van ondeven met eene gvoote, vond-

achtige, glanzige, kastanjebvuine vlek, die van boven met eene

fijne langslijn aan de lichtbvuine schedelvlek is vevbonden. Oogen
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naakt. Sprieten (fig. 9) roodgeel, vrij slank; eerste lid bijna cylin-

drisch; tweede lid kort, bekervormig; derde lid langwerpig, spits

toeloopend, op het eerste derde met een wel niet grooten, maar nog

al scherp aangeduiden tand ; de spits van het lid duidelijk afgesckeiden

zwartbrnin. De slanke en spitse palpen van dezelfde okergele kleur

als het aangezigt; kinbaard okergeel. De rug van den thorax en het

schildje slechts weinig donkerder dan de borstzijden. Achterlijf bijna

eenkleurig. Pooten , even als de kolfjes okergeel ; de tarsen naauwe-

lijks iets donkerder. Vleugels met eene flaauwe grauwachtige tint; de

wortel, de voorraud tot en met de randvlek, alsmede een breede

schuine dwarsband bruin; ook de posticaal-ader bruin gezoomd; de

schuine band is van de randvlek afgescheiden en aan den voorrand het

breedst; hij neemt den wortel der vorkcel in en ofschoon zich niet

geheel tot de vleugelspits uitstrekkende , is deze toch ook nog een

weinig verdonkerd; naar onderen wordt hij wat smaller en neemt hij

ongeveer het laatste derdedeel der schijfcel in; hij bereikt overigens

niet geheel den achterrand; aderbeloop gewoon.

Twee wijfjea uit Argentina (Weyenbergh).

14. Lepidoselaga albitarsis Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 4. 36. 1.

Een paar wijfjes van Argentina (Weyenbergh).

15. Ckrysops aiger Macq.

Macq. Dipt. ex. I. 1. 161. 10; 0. Sack. Prodi: monogr. N. am.

Tabanidae I. 377.

Van deze, even als van elk del* beide volgende soorten, bevindt

zich een ? uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het Brus-

selsche museum.

16. Chrysops fagax 0. Sack;

0. Sack. Prodr. monogr. N. am. Tabanidae h 375.

17. Chrysops celer 0. Sack.

0. Sack. Prodr. monogr. N: am. Tabanidae I; 376;
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BOMBYLIDAE.
06-

1. Bo in I) yl ins at>r icap ill us Low.

Low, Dipt. Am. sept. Cent. X. 42; 0. Sack. West. Dipt. 249.

Twee mannetjes uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

2. Systoechus vnlgaris Low.

Low, Dipt. Am. sept. Cent. IV. 52: 0. Sack. West. Dipt. 253.

Een $ van Tenessee (Troost) in 's Rijks museum te Leiden ; het

behoort tot de levendig roodgeel behaarde varieteit, door Osten

Sacken 1. c. vermeld.

3. Dischistns transatlantic us Phil.

Bombijlius tratisallanticus Pliilippi, Verh. zool. hot. Gesellsch. Wien,

XV (18G5) 649. 3: — Discliislns ead. Schiner, Dipt. Nov. Reise,

138. 71.

Uit Philippi's besohrijving, sluitende met de woorden: „die erste

Basilarzelle ist sehr verlitngert" , is reeds af te leiden dat de soort

tot het genus Dischistns Low behoort. Die beschrijving, ofschoon kort

,

past volkomen op een paar wijfjes. mij uit Argentina door Prof.

Weyenbergh gezonden.

4. Dischistns a m a b i 1 i s n. sp.

Nigricai s, pilis fiavescentibus vel pallidis omnino tectus; epistomate

nigro nitido; abdomine nigro velutino, fasciis duabus maculaque

media albidis; antennis, proboscide pedibusque nigris; antennarum

articulo tertio elongato; proboscide dimidium corporis superante; alis

hyalinis, ad basin et costam fiavescentibus. — £ 8—9 mm. (fig. 10).

In grootie, kleur, beharing en aderbeloop op de vorige gelijkende,

doch door de fraaije teekening van het achterlijf onderscheidcn.

Grondkleur des ligchaams zwart. doch door eene digte beharing bedekt,

die over 'talgemcen grauwgeel of bleckgeel, in de borstzijden grijs-

achtig wit is; onmiddellijk voor de inwrichting der vleugels tusschen

de beharing eenige digt bijeenstaande zwarte borstels. Aangezigt

eenigszins opgewipt, glanzig zwart, alleen van boven tegen deoogen

en van onderen aan de kinbakken met grauwe bestuiving. Sprieten

zwart; het eerste lid met digte, van onderen langere beharing; het

derde lid langer dan de beide eersten te zamen, spits toeloopende.
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Zuiger glanzig zwart, bijna drie vierden ter lengte van het ligchaam *).

Achterhoofd met digte grauwgele behaving, op de kruin een bosje

zwarte borstelhaartjes. Achterlijf fluweelzwart ; de beide eerste ringen,

eene ronde vlek midden op den vierden ring, alsraede de vijfde ring

zijn blaauwachtig witgrijs; op den eersten ring en den voorrand van

den tweeden deze kleur door eene zwartachtige bestuiving eenigszins

verduisterd. Pooten zwart, deels met witachtige bestuiving; onder

aan de dijen lange witachtige haren , die aan het eind der achterdijen

door eenige zwarte borsteltjes vervangen worden. Kolfjes met bol-

vormigen, beenwitten knop. Vleugels vrij spits toeloopend, glasachtig,

aan den wortel en den voorrand met flaauwe roodgele tint; aderenbruin-

geel; middeldwarsader op drie vierden van de lengte der schijfcel, waar-

door de bovenste wortelcel veel langer is dan de middelste ; eerste achter-

cel even als de onderste wortelcel aan den achterrand vrij wijd geopend.

Twee mannetjes van Argentina (Weyenbergh).

Daar ik van D. transatlanticus alleen wijfjes, van D. amabilis

daarentegen alleen mannetjes bezit en de beide soorten, zooals reeds

is gezegd , vele punten van overeenkomst vertoonen , was ik in 't eerst

geneigd ze voor de beide sexen van dezelfde soort te houden. Ik

nam daarbij aan , dat Philippi het $ van zijne soort niet zou hebben

gekend en zijne beschrijving (waarbij hij de sexe niet aangeeft) enkel

op het ? zou gegrond zijn. Schiner evenwel (Dipt. Nov. Reisc) spreekt

van het $ van D. transatlanticus, zonder van eenig verschil inteeke-

ning melding te maken , waaruit volgt dat mijne aanvankelijke opvat-

ting onjuist is geweest en hier inderdaad aan twee onderscheidene

soorten moet worden gedacht.

5. Phthiria picta Phil.

Philippi, Verhand. zool. bot. Gesellscli. Wien, XV. 653. 3.

Een drietal exemplaren, alien wijfjes, uit Chile in 's Rijks museum

te Leiden; ik bezit mede een $, mij door Prof. Weyenbergh uit

Argentina toegezonden.

1) Uit mijne afbeelding zou kunnen worden afgeleid, dat de zuiger niet zoo

lang is. Men houde echter in het oog dat hij niet volkomen horizontaal, maar

een weinig schuin naar beneden is gerigt, zoodat de voile lengte zich niet

vertoont, wanneer men het dier op de rugzijde ziet; de lengte komt eerst uit,

als men het van ter zijde voor zich heeft.
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6. Exoprosopa crytlirocephala Fabr.

Anthrax erythrocephala , Fabr. Syst. Anil. 118. 4; Wied. Dipt. ex.

I. 120. 3; id. Auss. Zweifl. I. 255. 5; — Exoprosopa erytftrocephala,

Macq. Dipt. ex. II. 1. 37. 5 pi. 16 fig. 4 en pi. 19 fig. 2 ; Blanchard,

in Gay, Hist. fis. y polit. de Chile, VII. 379. 1 pi. 3 fig. 3 ; Schiner,

Dipt. jSoo. Ihise, 117. 1; Fel. Lynch, El Naluralista wrgentino, I.

263. 1 ; — Stomoxys morio , Fabr. Ent. Syst. IV. 393. 1 : id. Syst.

Anil. 279. 1; — Exoprosopa coeritleivcitlris , Macq. Dipt. ex. supp. 1.

100. 46. pi. 9 fig. 9.

Behalve verscheidene exemplaren uit Brazilie, bezit ik door de goedbeid

van Prof. Weyenbergb een paar mannetjes uit Argentina. De soort seliijnt

in Zuid-Amerika zeer verspreid en niet zeldzaam te zijn. In de tee-

kening der vleugels is veel afwisseling, zoodat onderscbeidene varie-

teiten zoudeu kunnen worden aangegeven ; als een van deze raoet ook

E. coeruleiventris Macq worden besehouwd, bij welke de wittc teekening

der vleugels tot een minimum is teruggebragt, maar tocb in een smallen

dwarsband, eene stip en een smallen zoom aan de vleugelspits zigt-

baar is; ik bezit Braziliaanscbe voorwerpen, die inderdaad veel op

Macquart's afbceldiug van coeruleieeittris gelijken.

Wei mag men vragen boe bet mogelijk is gewcest dat Fabricius

deze soort ten tweeden male opneemt in zijn Systenia Antlialornm en

baar daar aan het hoofd stelt van zijn genus Stomoxys, waarvan bij

onmiddellijk er boven als kenmerken opgeeft : „antennae incumbentes

,

articulo ultimo basi dorsali setigero". Het kan alleen verklaard worden

uit een gebeel in den blinde nascbrijven van vroegere citaten, eene

wijze van handelen waaraan Fabricius zich dikwijls beeft schuldig

gemaakt.

7. Exoprosopa albiventris Macq.

Macquart, Dipt. ex. supp. 3. 33. 53 pi. 3 f. 8.

Een 2 van Angostura in Venezuela (Semper) , in bet museum te

Brussel.

Het komt mij voor, dat Macquart's aangehaalde bescbrijving stellig

op dit voorwerp van toepassing is; alleen noemt bij bet acbtcrliji'

geelbruin (testace), terwijl bij mijn exemplaar de grondkleur zwart

is; welligt is dit een sexueel verschil, want bij beschrijft enkel het

(?; of wel zijn voorwerp is eerst kort na bet verlaten der pop gedood.

Pat bij de grootte op slecbts 5.] 1. {- 12 mm.) aangeeft, terwijl het
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BrusseLsclie exemplaar 15 mm. lang is, kan geen bezwaar opleveren,

daar de meeste soorten van Anthraciden ten opzigte der grootte nog

al varieren. Eene meer nitvoerige beschrijving en eene nieuwe afbed-

ding van den vleugel (fig. 11) moge overigens het dier
7
dat ik voor

mij heb, nader leeren kennen.

Kop donker bruinrood, met geelachtige schubbetjes en op bet naar

boven versraalde voorhoofd met korte zwarte beharing; aangezigt

kegelvormig vooruitstekend. Sprieten bruinrood ; de spits van het derde

lid met de eindgriffel zwart; zuiger zwart. Thorax zwart; de be-

haring van boven kort en digt, vaalgeel, die van voren en in de

zijden alsraede achter de vleugelschubben langer en grover en meer

goudgeel; schildje donker geelbruin, aan den achterrand met zwarte

borstels, dergelijke borstels ook achter den wortel der vleugels. Aehterlijf

kegelvormig, zwart; de eerste ring, eene vlek ter wederzijde van

den derden, de volgende ringen geheel en de buik met digte plat-

liggende zilverwitte beharing, die de grondkleur verbergt. Pooten

geelrood; de tarsen alsmede de achterscheenen zwartbruin; achterste

dijen en scheenen met zwarte doornige borsteltjes; tarsen aan het

eind zeer dun. Vleugels grauw, aan den wortel en den voorrand

roetbruin, doch deze donkere kleur niet scherp afgescheiden ; boven

-

dien een aantal zwartbruine, wegsmeltende vlekken, meerendeels op

de dwarsaderen; vier cubitaal-cellen aanwezig.

De soort is ongetwijfeld digt verwant aan E. punelipennis Macq.

(Dipt. ex. supp. 4. 106. 58 pi. 10 f. 4) van Nieuwholland , doch

daargelaten het geheel andere vaderland, is bij deze de beharing van

het aehterlijf op vele plaatsen geel of althans geelachtig.

E. albiventris Thorns. (Dipt. Eugen. ]{esa, 480. 57) van Sydney is eene

andere soort, wier naam dus door een nieuwen zal zijn tevervangen.

8. Exoprosopa Proserpina Wied.

Anthrax Proserpina
, Wied, Auss Zweifi. I. 257. 60; — Exoprosopa

Proserpina, Macq. Dipt ex. II. 1. 38. 7; Bigot, in Ramon de la Sagra,

Hist, physique, politique el naturelle de Vile de Cuba, anim. articules

p. 703; Schiner, Dipt. Nov. Reise, 117. 2; Fel. Lynch, El Naturalista

argentina, I. 266. 2.

In bet Lcidsch museum vind ik een oud , doch nog goed kenbaar

exemplaar van deze soort, zander aanduiding van vaderland, welligt

hetzelfde dat Wiedemann bij de beschrijving voor zich heeft gehad.
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Het bruine vlekje aan de vleugelspits (eigenlijk aan het eind der

radiaal-ader) , waarvan in Wiedemann's beschrijving wordt gesproken

en dat, naar 'tschijnt, dikwijls ontbreekt of naauwelijks is aangeduid

,

is bij dat exemplaav duidelijk aanwczig. De soort is overigens aan de

vleugelteekening gemakkelijk te berkeunen (zie fig. 12). Zij komt op

Si. Domingo en Cuba voor volgens Macquart en scbijnt over 't geheel

in Zuid-Amerika niet zeldzaam, daar Scbiner spreekt van 19 exem-

plaren, door de Novara van daar medegebragt.

Anthrax Khujii Wied. (Auss. Zweifl. II. 632. 41) is voor 't minst

zeer verwant; de diagnose door Wiedemann van deze soort gegeven,

zou zelfs gebeel op bet voorwerp in het Leidsch museum kunnen wor-

den toegepast; in de beschrijving echter wordt gesproken van eene

tweede insnijding en van een glasachtig stipje schuin daarboven in

de zwartbruine kleur der vleugels , waarvan in het bedoelde voorwerp

niets te zien is. Schiner, die het typische exemplaar van Klugii in

Wiedemann's collectie heeft vergeleken , zegt dat het naauwelijks

van Proserpina te onderscheiden is.

!». E x o p r o s o p a S a n c t i P a a 1 i Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 1. 50. 37. pi. 18 fig. 8.

Verscheidene exemplaren uit Argentina (Weyenbergh) , de meesten

zeer gaaf.

Macquart's beschrijving laat zich zonder dwang op deze voorwerpen

toepassen, vooral als men in aanmerking neemt, dat liem slechts

afgevlogen exemplaren ten dienste stonden. De volgende meer uitvoerige

beschrijving moge deze fraaije soort nader leeren kennen.

Aangezigt naar den mondrand puntig toeloopend , even als de voor-

kant van het voorhoofd digt met korte platliggende vaalgele beharing

bedekt, zoodat van de grondkleur niets te zien is; voorhoofd van

boven met korte , opstaande , zwarte beharing , in S naar boven sterk

versmald, in ? iets breeder; achterhoofd licbtgrijs met geelachtige

beharing. De beide eerste sprietleden geelbruin, het derde lid zwart,

spits toeloopend ; de griffel iets korter dan het derde lid. Thorax

zwart; de beharing, vooral van voren en in de zijden lang en digt,

vaalgeel; die in de borstzijden, op de borst en rondom den vleugel-

wortel meer witachtig; schildje geelbruin, van achteren met zwarte

borstels; dergelijke borstels ook aan de beide achterhoeken van den

thorax, alsmede enkele voor den vleugelwortel. Achterlijf een wein*g
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breeder dan de thorax, in c? van achteren regt afgeknot, in $ meer

spits gee'indigd ; de digte viltige beharing kaneelbruin , behalve op de

voorste helft van den tweeden, vierden en zesden ring, waar zij

witachtig is ; de insnijdingen zwart ; door een en ander ontstaat eene

aangenanie afwisseling van bruingele, zwarte en witte banden; beha-

ring van den buik witachtig. Pooten bruingeel met witte bestuiving;

tarsen zwartbruiu; dijen en scheenen met de gewone korte zwarte

borsteltjes. Kolfjes geelachtig. Vleugels (fig. 13) groot, met flaauwe

grijze tint, aan den wortel en voorrand vrij breed geelbruin, welke

kleur niet scherp begrensd is en soms nog als een zoom aan de dwars-

aderen wordt voortgezet ; drie cubitaal-cellen ; eerste achtercel voorbij

het midden verbreed en aan net uiteinde weder vernaauwd; schijfcel

van onderen en aan het einde bogtig begrensd.

Macquart vermoedt dat deze soort dezelfde zou kunnen zijn als

Ex. Uragayi, wier beschrijving hij onmiddellijk laat voorafgaan. Ik

kan hem in dat vermoeden niet volgen, want mijne voorwerpen knnnen

stellig niet als Uragayi worden bestemd; van deze toch wordt de

beharing van het voorhoofd geel en het schildje alleen aan de spits

bruingeel genoemd, en bovendien de bruine zoom aan den voorrand

der vleugels als smal aangeduid.

10. E x o p r o s o j) a uialdonadensis Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 4. 107. 60. pi. 10 f. 6.

Een S uit Argentina (Weyenbergh).

Het exemplaar is te gebrekkig , om Macquart's korte en onvolledige

beschrijving te kunnen aanvullen. Voor op den thorax zie ik over-

blijfselen van eene vaalgele beharing ; de pooten zijn bij mijn exem-

plaar niet zwart, maar donker bruinrood. Bij de determinatie ben ik

vooral geleid door de vleugelafbeelding van Macquart, die in de

hoofdzaak wel overeenkomt met mijne teekening (fig. 14).

11. Exoprosopa fasciata Macq.

Exoprosopa fasciata, Macq. Dipt. ex. II. 1. 51. 38 pi. 17 f. 6; —
Ex. longirostris , Macq. id. supp. 4. 108. 62 pi. 10 f. 8; — Ex. rubi-

ginosa, Macq. id. II. 1. 51. 39 pi. 18 f. 11 en supp. 1. Ill; —
Mulio americatws, v. d. Wulp, Tijdschr. v. Ent. X. 141. 13. pi. 4 f. 1—4.

De lange vooruitstekende zuiger heeft mij indertijd aanleiding ge-

geven, om deze soort ten onregte als n. sp. in het geslacht Mulio te



168 AMERIKAANSCHE DIPTERA.

plaatsen. Low heeft mij van mijne dwaling overtuigd. Het door mij

bescbreven $ berust in 's Rijks museum te Leiden.

WORBT VERYOLGD.

V e r k 1 a r i n g der afbeeldingen.

PI. 15, fig. 1. Ozodirera argnilina n. sp. (spriet).

„ 2. „ „ (mannel. genitalien).

„ 3. Tipnla retorta n. sp. (vleugel).

„ 4. „ microcephala n. sp. (idem).

„ 5. „ vitrea n. sp. (idem).

„ 6. „ nitbifera n. sp. (idem).

„ 7. Tabanus hamatus n. sp. (spriet).

„ 8. „ uncinatus n. sp. (idem).

„ 9. „ riibricosus n. sp. (idem).

„ 10. Discliistus amabilis n. sp.

„ 11. Exoprosopa albiventris Macq. (vleugel).

„ 12. „ Proserpina Wied. (idem).

„ 13. „ Sancti Pauli Macq. (idem).

„ 14, r maldonademis Macq. (idem).
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F. M. VAN DER WULP.

Vervolg- van. deel XXIV, biz. 141,

(Hierbij Plant 9 en 10).

BOMBYLIDAE (Vervolg) »)

Genus Anthrax Scop.

Van dit geslaclit, zooals het door de nieuwere Dipterologen be-

perkt is, ken ik 11 Amerikaansche soorten, die zich laten onder-

scheiden als volgt:

a. Vleugels met zwarte of donkerbruine teekening,

die zich tot in of over de beide onderste

wortelcellcn uitstrekt b.

Vleugels geheel glasachtig of hoogstens aan den

wortel en voorrand donker gekleurd . . . //.

A. De donkere teekening der vleugels bereikt ten

rainste het einde der schijfcel c.

De donkere teekening der vleugels is slechts

even voorbij de middeldwarsader voortgezet

en laat het eind der schijfcel geheel vrij . d.

1) Bij de opsomming der mij bekende eigenlijke Bombyliden (Dl. XXIV , biz. 162

en 163) verzuimde ife te vermelden, dat in 's Rijks museum te Leiden nog ver-

tegenwoprdigd zijn: Lordotus gibbus Low door een wijfje, en Anastoetfivs bar-

batus 0. Sack, door twee mamietjes , alien van Arizona in Noord-Amerika

Xeumiigen).
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v. Iii do derde achtercel is aan de ader, die de

schijfcel van onderen begrenst, een aanhan-

gend adertje, dat somwijlen gebeel is door-

getvokken en dan de derde achtercel in tweeen

deelt Halcyon Say.

(N. Am.).

In de derde achtercel geen zoodanig adertje . melasoma n. sp.

(N. Am.).

d. De donkere kleur der vleugels bedekt mini

twee derden der schijfcel en laat aan de

onderste wortelcel slechts den nitersten tip vrij. Mlnas Macq.

(Z. Am.).

De donkere kleur der vleugels laat de grootste

helft der schijfcel en een groot deel der onderste

wortelcel vrij e.

c. Schildje geelbruin; pooten helder roodgeel . . hypoxantha Macq.

(Z. Am.).

Schildje zwart; pooten zwart of pekbruin . .
/'

/. Tor wederzijde van den thorax ecue streep van

Avitte haarbekleeding dilaenia Wied.

(Z. Am.).

Geen witte strcpen langs den thorax, maar de

borstzijden geheel met geelachtige beharing. fj.

g. Laatste ringen des achterlijfs met sneeuwwitte

beharing leitcocepJiala n. sp.

(Argentina).

Laatste ringen des achterlijfs met geelachtige

beharing cehr Wied.

(N. Am.).

//. Vleugels met donkeren zoom aan den voorrand. i.

Vlsugels zonder donkeren zoom aan den voorrand. ,/'.

i. De donkere zoom een groot deel der subcostaal-

cel en soms zelfs de geheele bovenste wortel-

cel innemende festiva Phil.

(Chile).
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De donkere zoom slechts een deel der randcel

bedekkende en zich niet over de daaronder

gelegen cellen uitstrekkende Perimele Wied.

(Z. Am.).

Achtersckeenen buitenwaarts met nederliggende

borstels gewimperd; grootere soort (11 mm.), hypomelas Macq.

(N. Am.).

Achterscheeneu niet met borstels gewimperd,

maar slechts met de gewone fijne doorntjes

bezet; kleinere soort (5,5 mm.) Amasia Wied.

(Z. Am.).

1. Anthrax Halcyon Say.

Say, Long's exped. App. 371. 1; Wied. Auss. Zweifl. I. 288. 44.

pi III. f. 6; Macq. Dipt. ex. II. 1. 68. 39. pi 19 f. 6; 0. Sack.

West. Dipt. 239; v. d, Wulp, Notes from the Leijcl. Mus. IV. 73. 1.

Twee geheel gelijke, mannelijke exemplaren van Arizona in Noord-

Amerika (Neumogen) in het Leidsch museum.

De beschrijving van Wiedemann (die van Say heb ik niet kunnen

vergelijken) past tamelijk wel; toch mag ik eenige afwijkiugen niet

verzwijgen. Vooreerst is bijna liet gelieele schildje bruingeel en slechts

cene viek aau de basis zwart (bij Wiedemann beet het zwart en

alleen aan de spits „ ziegelroth ") ; verder is de derde achtercel niet

door eene dwarsader in tweeen gcdeeld, zooals Wiedemann dit heeft

afgebeeld, maar bevindt zich alleen aan de bogt der schijfcel een

overtollig adertje, dat bijna in dezelfde rigting loopt als het begin

der langsader tusschen de tweede en derde achtercel (zie mijne vleugel-

afbeelding PI. 9 fig. 1). Volgens Osten Sacken is bij deze soort de

dwarsader in de derde achtercel niet altijd, maar toch bij de meeste

exemplaren volkomen. Overigens kan hier geen der andere Koord-

Amerikaansche soorten van de groep waartoe A. Halcyon behoort

(.1. Ceyx Low, Demogorgon Walk., (laviceps Low, fuliginosa Low,

Alpha 0. Sack.) in aanmerking komen. Het meest nog zou aan

A. Alpha 0. Sack. (West. Dipt. p. 239) kunnen worden gedacht

,

doch bij deze is de vorkcel aan haar begin door een dwarsadertje

in tweeen gedeeld, wat bij mijne exemplaren geenszins het geval is.
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2. Anthrax m el as o ma v. d. Wulp.

V. d. Wulp, Notes from the Leyd. Mus. IV. 74. 2.

Tota atra opaca; facie subproroinente ; antennarum articulo tertio

coniformi , stylo breviusculo ; alis cinereis , basi , costa fasciaque lata

nigro-fuscis. — 2 long. 13,5 mm.

Het eenigszins afgevlogen exemplaar is donkerzwart en bijna glans-

loos, het schildje meer pekzwart. Op het voorhoofd en het aangezigt

,

alsmede aan de kanten van den thorax en van het achterlijf , is eene

zwarte bebaring; v66r aan den thorax en tegen het achterhoofd zijn

overblijfselen van eene opstaande, digte, grijsgele beharing. Het

voorhoofd heeft in 't midden eene ingedrukte plek; het aangezigt

steekt een weinig vooruit ; de zuiger komt naauwelijks uit den mond-

rand te voorschijn. Sprieten zwart ; het eerste lid zwart behaard ; het

derde langwerpig kegelvormig, met korte, aan het einde eene kleinig-

heid verdikte griffel. Pooten zwart, dun; achterste scheenen met fijne

doorntjes. Vleugels (PI. 9 fig. 2) breed; de wortel en een van boven

daarmede verbonden breede dwarsband zwartbruin; de donkere kleur

van den wortel reikt tot even in de wortelcellen ; de donkere dwars-

band treedt aan de binnenzijde tot halverwege in deze cellen, loopt

aan de buitenzijde van voren tot aan het einde der randcel , reikt tot

aan de vorkcel en laat het einde der drie eerste achtercellen vrij ; de

kern der vierde achtercel en vooral die der schijfcel is lichter; het

overblijvende glasachtige gedeelte der vleugels heeft eene vrij donkere

o-rauwe tint en is zelfs in den achterhoek bruinachtig.

Een $ van Arizona in Noord-Amerika (Neumbgen) in het museum

te Leiden.

Ik kan deze soort tot geen der vele reeds beschreven N. Ameri-

kaansche soorten brengen; zij past zelfs niet in een der zes groepen

,

waarin Osten Sacken (JFest. Dipt. p. 238) de Aiithrax-sooi'ten van

N. Amerika heeft verdeeld.

3. Anthrax linas Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 3. 33. 78. pi. 3 f. 10.

Een i uit Argentina (Weyenbergh).

Het exemplaar is tamelijk afgevlogen en bovendien niet te best

geconserveerd. Macquart's beschrijving (naar een niet zeer gaaf voor-

werp) kan er echter wel op worden toegepast en zijne vleugelaf-

beelding komt vrij wel met de mijne (PI. 9 f. 3) overeen. Wat tot
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eenigen twijfel aanleiding kan geven, is dat hij het derde sprietenlid

lang noemt, terwijl het bij mijn exemplaar volstrekt niet langer is

dan bij de raeeste andere soorten.

4. Anthrax h y p o x a n t h a Macq.

A. Iiypoxantlia, Macq. Dipt. ex. II. 1. 65. 28. pi. 21. f. 8; —
A. semUristis, Phil. Verh. zool. hot. Ges. Wien, XV (1865) 665. 10.

Een paar mannetjes van Argentina (Weyenbergh).

Macquart's beschrijving past tamelijk wel ; ook zijne vleugelaf beelding

korat in de hoofdzaak overeen; alleen zijn bij mijne exemplaren de

middeldwarsader en het adertje, waardoor de middelste wortelcel

wordt gesloten, minder helder bezoomd. Ik geef daarom mede eene

afbeelding van den vleugel (PI. 9 fig. 4).

De soort is naauw verwant aan A. ditaenia, doch onderscheidt zich

van deze door de roestkleurige haarbekleeding , het geelbruine schildje

en de helder roodgele pooten.

Dat A. semUristis Phil, dezelfde soort is als A. Iiypoxantlia Macq.,

komt mij niet twijfelachtig voor.

5. Anthrax ditaenia Wied.

Wied. Auss. Zweifl/ I. 283. 38; Schiner, Dipt. Nov. Reise, 124.

27; F. Lynch, El Naturalista argmtino , I. 268. 5.

Twee exemplaren nit Argentina (Weyenbergh).

Wiedemann's beschrijving is voldoende om de soort te herkennen.

De dijen hebben bij mijne voorwerpen eene roodgele bestuiving, en

in het zwart der vleugels zijn langs de aderen lichtere zoomen, die

ook door Schiner zijn opgemerkt (zie mijne vleugelteekening PI. 9 fig. 5).

6. Anthrax Iencocephala n. sp.

Nigra; capite abdominisqne segmentis tribus ultimis niveis; thorace

antice et laterali , scutelli margine posteriori , abdominisqne basi pilis

flavescentibus vestitis ; antennis pedibusque nigro-fnscis ; alis hyalinis

,

pro parte basali fuscis. — £ long. 11 mm.

Verwant aan A. Melaleuca Wied. (Auss. Zweifl. I. 299. 61), doch

door den witten kop onderscheiden. Aangezigt weinig voornitstekend

,

even als de breedere onderste helft van het voorhoofd en het geheele

achterhoofd digt met zijdeachtig aschgrauw vilt bedekt, dat in de

meeste rigtingen een sterken sneenwwitten weerschijn heeft ; het smallere

bovengedeelte van het voorhoofd zwartachtig met opstaande zwarte
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beharing; mondrand met roodachtigen zoom. Sprieten kort, bruin

-

zwart; het derde lid uivormig; de eindborstel zoo lang als de spriet;

zuiger een eind buiten den mond uitstekend. Thorax zwart , op den

rug met korte zwarte beharing; de halskraag, de geheeleborstzijden

en eene plek ter wederzijde achter den vleugelwortel met lange , digte,

zijdeachtige bleekgele beharing; dergelijke beharing ook aan den

achterrand van het overigens zwarte schildje. Achterlijf fiuweelzwart;

de eerste ring en de zijden van den tweeden met digte geelachtige

beharing; aan weerszijden van den derden ring zwarte beharing; de

drie laatste ringen geheel bedekt met sn een wwitte beharing, die alleen

op den rug een weinig geelachtig is; buik met okergele beharing,

min of meer dwarsbanden vormende. Pooten bruinzwart; dijen en

scheenen met lichtbruine beschubbing. Kolfjes okergeel. Vleugels

(PI. 9 fig. 6) aan den wortel voor een goed deel donker chocolaad-

bruin , overigens glasachtig ; de donkere kleur reikt aan den voorrand

tot bijna aan het eind der randcel en trekt zich naar onderen traps

gewijze of zoo men wil, eenigszins getand naar den vleugelwortel

terug, doch zoo dat zelfs het begin van den achterrand vrij blijft;

van de schijfcel neemt zij slechts het wortelderde in ; aderbeloop normaal.

Een vrij gaaf $ uit Argentina (Weyenbergh).

Bij de bestemming dezer soort zou in de eerste plaats in aan-

merking kunnen komen 1. Melaleuca Wied. , hierboven reeds genoemd.

Wiedemann's beschrijving, naar afgevlogen exernpiaren gemaakt,zou

werkelijk passen , indien men aanneemt dat hij de witte bekleeding

van den kop niet heeft kunnen waarnemen; maar ik vind een over-

wegend bezwaar in de „bruine" kolfjes en in de „zwarte" beharing

der borstzijden, waarvan Wiedemann spreekt.

Eene tweede soort , waaraan hier kan worden gedacht , is die welke

door den beer Felix Lynch ondcr den naam van A. Melaleuca ? Wied.

is beschreven {El Naturalista argentino, I. 269. 7), doch vervolgens

door hem weder als eene afzonderlijke species wordt beschouwd

(1. c. p. 275), waaraan hij den naam pudica (van Rondani afkomstig)

wil geven. Mijn voorwerp beantwoordt in de meeste opzigten aan

zijne uitvoerige beschrijving; maar in een voornaam punt wijkt het

af , namelijk in de witte bekleeding van het aangezigt en voorhoofd

,

die bij pudica als kastanjebruin (castano amarillento) wordt aangege-

ven; van den witten driehoek voor het schildje, die bij de genoemde

soort aanwezig is, zie ik geen spoor.
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Ik kom dus tot het besluit, dat wij hier aan drie verschillende

,

hoewel zeev verwante soovten te denken hebben, die in de teekening

dei- vleugels en in de witte behaving der drie laatste lijfsringen met

elkander overeenkomen , maar zich overigens door de hierboven aan-

geduide kenmerken laten onderscheiden.

7. Anthrax c e I e r Wied.

Wied. Auss. Zweifl. I. 310. 77 5 Macq. Dipt. ex. II. 1. 69. 43.

Een $ van Arizona in Noord-Araerika (Neumogen) , dat vnj wel

aan bovenstaande beschrijvingen beantwoovdt . bevindt zich in 's Rijks

museum te Leiden.

8. Anthrax f e s t i v a Phil.

Philippi , Verlt. zoo/, hot. Ges. Wien , XV (.1865). 668. 16 ; v. d. Wulp,

Notes from the Leyd. nuts. IV. 76. 4.

Twee mannelijke exemplaren uit Chile iu het Leidsehe museum.

Thilippi's beschvijving past vooral op een dezer exemplaren. Het

andere wijkt eenigszins af door het donkerder sciiildje en door iets

meer uitbreiding van den donkerbruinen zoom aan den voorrand der

vleugels; deze treedt namelijk 00k nog in de radiaalcel, waarvan

alleen het verbreede einde vrij blijft, en neemt 00k de geheele bovenste

wortelcel in tot even voorbij de middeldwarsader ; bovendien hebben

sommige dwarsaderen een zweem van donkere bezooming (zie PI. 9

fig. 7). Daar overigens geen wezenlijk ontlerscheid te bespeuren is
7

houd ik het laatstbedoelde exemplaar slechts voor eene donkere

varieteit.

9. Anthrax P e r i in e I e Wied.

Wied. Auss. Zweifl. I. 583. 16.

Een $ van St. Barthelemy (Delaunay), in het museum te Brussel

aanwezig, meen ik tot deze soort te moeten rekenen. De behaving

van den laatsten lijfsring is blinkend zilverwit. Het exemplaav is 10

mm. lang en dus gvootev dan doov Wiedemann wovdt aangegeven

(32 1.). De soort behoort tot dezelfde groep als onze A. hottentotta L.

,

waarmede zij in het aderbeloop volkomen overeenstemt ; de voorrand

der vleugels is evenwel niet geel, maav even zuivev glasachtig als de

ovevige oppevvlakte; alleen de uitevste wovtel is bvuingeel, welke

kleuv aan den voorrand niet verder dan tot de worteldwarsader reikt.
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10. Anthrax hyponielas Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 1. 70. 03; v. d. Wulp, Notes from the Leyd.

mus. IV. 75. 3.

Een j van Arizona in Noord-Amerika (Neuinogen) in het Leidsche

museum reken ik tot deze soort. Ofschoon het exemplaar wel niet

zeer gaaf is, vertoont zich daaraan toch duidelijk eene zwarte beha-

ring in de zijden van den tweeden en derden achterlijfsring, hetgeen

maakt dat ik ket voorwerp niet kan bestemmen als A. molitor Low

(Dipt. Am. Sept. Cent. VIII. 42) , met welker bescbrijving het overigens

vrij wel overeenstemt , doch bij welke de zwarte behaving eerst aan

den vijfden en zesden ring voorkomt. De achterscheenen zijn buiten-

waarts met vele platliggende borstels als gewimperd, even als Low

dit van molitor en eenige verwante soorten beschrijft. De radiaal-ader

heeft aan hare hoekige basis een klein terugloopend adertje, zooals

zich dit in sommige exemplaren van onze inlandsehe A. hottentotta L.

voordoet, met welke overigens bet geheele aderbeloop overeenkomt.

In het Leidsche museum bevindt zich nog een mannelijk exemplaar

van dezelfde herkomst en zeer op het bovengemelde gelijkende, dat

echter merkelijk kleiner is (niet meer dan 7 mm., terwijl hyponielas

12 mm. lang is) en waarvan de pooten niet zwart, maar bruingeel

zijn ; het aangezigt en het achterhoofd van dit voorwerp zijn wit be-

haard. Ik kan het tot geen der bekende Noord-Amerikaansche soorten

met glasachtige vleugels brengen ; het meest nog schijnt het overeen

te komen met A. mucorea Low (1. c. Cent. VIII. 43) , doch ook daar heeten

de pooten zwart, hoewel door eene bleeke bestuiving bedekt; en de

bovenarm der vorkcel wordt gezegd bijna in de vleugelspits uit te

loopen, wat bij mijn exemplaar niet het geval is.

11. Anthrax Ainasia Wied.

A. Ainasia, Wied. Aussereur. Zweifl. I. 317. 87; — A. vicina,

Macq. Dipt. ex. II. 1. 75. GO. pi. 21. f. 1.

Een ? uit Argentina (Weyenbergh) houd ik voor deze soort, die

zich door hare geringe grootte en de geheel ongeteekende vleugels

van al de vorigen onderscheidt. Dat A. Amasia en vicina dezelfde

soort is, scbijut juist mijn voorwerp te bevestigen. Het verschil zou

vooral bestaan in de kleur der haarbekleeding , want Wiedemann zegt

van zijne soort: „ griseo hirta", en Macquart van de zijne: „ flavido

hirta". iSu houdt mijn voorwerp het midden, wijl de beharing geel-
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achtig grauw is , ongeveer tusschen okergeel en aschgrauw. De zwarte

behaving in de zijden van sommige lijfsringen, waarvan beide schrij-

vers melding maken, ontbreekt aan mijn exemplaar; ik vermoed

dat dit alleen een kenmerk van bet $ zal zijn (Wiedemann noemt

geen sexe, maar zou dan, even als Macquart, alleen het $ hebben

beschveven). Het aangezigt loopt van onderen spits toe; de eerste en

vierde lijfsringen zijn wit behaard; de vlengels (PI. 9 f. 8) zijn ge-

heel glasachtig, alleen de smalle mediastinaal-cel heeft eene bruin-

gele tint.

Buiten de bovenstaande soorten van het geslacht Anthrax (in be-

perkten zin) , ken ik nog drie Amerikaansche soorten van Argyra-

moeba en eene van Comptosia, te weten:

12. A rgyr amoeba Oedipus Fabr.

Anthrax Oedipus, Fabr. Syst. Anil. 123. 22; Wied. Aussereur.

Zweift. I. 262. 12; — Argyromoeba Oedipus, Schiner, Dipt. Nov. Beise,

121. 11; — Anthrax irmrala , Say, Joum. nat. hist. Phil. III. 46.

6; — Anthrax irrorafa, Macq. Dipt. ex. II. 1. 60. 15. pi. 20. f. 6

en supp. 4. 34.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

Behalve door de eigenaardige teekening der vleugels (zie PI. 9.

f. 9), is deze soort vooral ook gekcnmerkt door het rndimentaire

adertje aan de onderzijde der schijfcel, waardoor de derde achtercel

onvolkomen in tweeen wordt gedeeld.

Macquart haalt Say niet aan en schijnt haar dus alleen toevallig

onder denzelfden naam te hebben beschreven.

13. Agyr amoeba Pluto Wied.

Anthrax Pluto, Wied. iltt*s. Zweift. I. 261. 11; — Argyramoeba

ead. 0. Sack. West. Dipt. 244.

Een $ van Wisconsin (Thure Kumlien) in het museum te Leiden

(hetzelfde exemplaar, waarvan ik melding maakte in dit Tijdschrift

deel X, biz. 127). Het behoort tot de varieteit uit Illinois en Texas,

door Osten Sacken vermeld, waarbij de grootere vlekken digt bij de

vleugelspits zijn zamengesmolten tot een' dwarsband , die zoowel van

boven als van onderen gevorkt is; eene afbeelding (PI. 9. fig. 10)

moge tot opheldering dienen.
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14. Argyramoeba i in i t

a

n s Schin.

Argyromoeba imitans, Schiner, Dipt. Nov. Reise, 122. 15.

Twee mannetjes en twee wijfjes uit Argentina (Weyenbergh\

Schiner's beschrijving , ofschoon naar een enkel en niet geheel gaaf

voorwerp gemaakt, is nogtans geschikt ora de soort te herkennen.

Ook mijne exemplaren zijn niet zuiver genoeg, ora aan te vullen wat

aan zijne beschrijving ontbreekt. Bij deze soort zijn de mannelijke

genitalien sterk ontwikkeld en naar beneden gerigt. Eene vleugel-

afbeekling geef ik PI. 9. f. 11.

15. o m p t o s i a L a n (1 1) e c k i Phil.

Phil. Verh. zool. hot. Ges. Wien, XV (1865) 677. 4.

Ik reken tot deze soort eenige exemplaren van beide sexen, rnij

uit Argentina door Prof. Weyenbergh toegezonden. Hunne determinatie

leverde rnij nog al eenig bezwaar op. Aanvankelijk meende ik ze als

C. bifasciata Macq. te moeten bestemmen, oradat Macquart's be-

schrijving (Dipt. ex. supp. 4. 114. 8) en zijne daarbij gevoegde af-

beelding (pi. 10 f. 18) rnij wel toepasselijk voorkwamen , ofschoon de

laatste ver van kenbaar is. Intusschen heeft Dr. Philippi, in zijn

uitmuntend stuk over de Chilenische Diptera {Verh. zool. hot. Ges.

dl. XV)
?
aan het licht gebragt, dat er nog eenige andere, naauw

aan bifasciata verwante vormen bestaan ; hij onderscheidt er niet

minder dan vijf, te weten : bifasciata, Landbecki enmoiitana, die een

rooden sprietwortel hebben, benevens vuhjaris en consobrina met

geheel zwarte sprieten. Het zal later moeten blijken of hier werkelijk

aan afzonderlijke soorten dan wel slechts aan varieteiten moet worden

gedacht.

Mijne voorwerpen, die, behalve in de grootte, onderling in alios

volmaakt overeenstemmen , kunnen stellig niet tot de beide laatst-

genoemde soorten worden gerekend, oradat de sprieten zeer duidelijk

een roodgeel wortellid hebben. Volgens de opvatting van Philippi

zou bifasciata zijn te herkennen aan de roodgele beharing onmiddellijk

boven de sprieten (Macquart zegt dan ook: „ front a poils d'un blanc

jaunlltre") ; bij al mijne exemplaren daarentegen is de zijdeachtige

beharing van het voorhoofd even wit als die van het aangezigt. Blijven

dus over ('. Landbecki en montana. Van deze beiden vertoont de

eerste de donkere teekening op de vleugels ten minste even volledig
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als bifasclata, terwijl bij montana daarvan niets anders is over-

gebleven dan een smalle zoom aan den voorrand en langs de dwars-

aderen. Daar nn bij mijne exemplaren die teekening volkomen aan-

wezig is, kom ik tot bet besluit, dat zij als C. Landbecki moeten

worden gedetermineerd. Werkelijk schijnen ook de diagnose en be-

schrijving, door Philippi van deze soort gegeven, op mijne voor-

werpen te knnnen worden toegepast. Ten einde evenwel andere

Dipterologen , die welligt in de gelegenheid zijn typiscbe exemplaren

te vergelijken, in staat te stellen over dejuistheid mijner determinatie

te oordeelen
,

geef ik bier van de door mij bedoelde soort eene uit-

voerige beschrijving , benevens eene afbeelding van den vleugel

(PL 9 fig. 12).

Lengte 10,5 — 15,5 mm. — Van slanken vorm. Voorboofd , aangezigt

en wangen met digte, platliggende , witte beharing; aangezigt zeer

kort; de mondrand spits toeloopend en tot digt onder de sprieten

reikende; voorhoofd bij het $ driehoekig, met de oogen van boven

bijna aan elkander stootende; bij het $ bet voorboofd naar achteren

sterk versmald; acbterhoofd grauw, aan de oogkanten wit bestoven

en met witte beharing; oogen van achteren in 't midden ingebogen.

Sprieten kort ; het eerste lid dik en bleek roodgeel ; de beide volgenden

zwavt; het derde priemvormig en langzamerhand in de eindgriffel

overgaande. Zniger zwart, merkelijk langer dan de sprieten en tusschen

deze schuin uitstekende. Thorax van boven zwart, met drie blaauw-

achtig witte langsstrepen , de middenste het smalst; beharing vaal-

geel en zwartbruin gemengd ; borstzijden witachtig bestoven ; voor

den vleugelwortel een bosje vaalgele borstels. Schildje vuil roodgeel,

aan den wortel meestal zwartachtig. Achterlijf dnbbel zoo lang als de

thorax , vaalgeel , met zwarten voorrand der ringen , zoodanig dat de

zijrand ruimschoots en daarentegen van achteren slechts de insnijdingen

vrij blijven; in sommige rigtingen is eene lichte rugstreep merkbaar;

in de zijden hier en daar eeue lichtgrijze bestuiving, alsmede eene

blonde beharing, die aan den eersten ring langer is; buik eenklenrig

geelachtig aschgrauw. Pooten dun, roodgeel; de heupen en ook

eenigszins de dijen wit bestoven; scheenen veelal verdonkerd, tarsen

bruinzwart. Kolfjes geel; de knop van onderen donker gevlekt, van

boven wit. Vleugels merkelijk langer dan het achterlijf, in $ in

't midden van den voorrand iets ingebogen; de wortel en de voorrand

tot aan 't eind der subcostaal-ader bruin; bovendien twee daarvan
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uitgaande brnine dwarsbanden , waarvan de eerste smaller is en liet

eind der tweede wortelcel, maar daarentegen den achterrand niet

bereikt; de tweede band vooral naar onderen verbreed en de achter-

cellen bedekkende; in dien tweeden band hebben de cellen lichtere

kernen, zoodat eigeulijk alleen de aderen donker gezoomd zijn; de

grondkleur der vleugels overigens wit; er zijn vier cubitaal-cellen en

voorts vijf achtercellen , omdat de eerste door eene dwarsader in

tweeen is gesplitst.

CYRTIDAE.

1. P a n o p s a e n e u s Phil.

Phil. TV/7/, zool hot. Ges. Wien , XV (1865). 647. 4.

Een enkel exemplaav van Argentina (Weyenbergh) , dat ik voor

deze soort houd, ofschoon de kleur der behaving zoowel van thorax

als achterlijf Week okergeel is, tevwijl Philippi spreekt van „ pilis

albidis". Zeker althans kunnen geen der andere Chileensche soorten,

door hem of door Blanchavd beschveven, in aanmerking komen.

2. Ptcropexns b i c o 1 o r Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 1. 08. 1. pi. 9. f. 2.

Een $ van Bogota (van Lansberge) , in 's Rijks museum te Leiden

,

breng ik, hoewel met eenigen twijfel, tot deze soort en geef tevens

eene vleugelafbeelding (PI. 10 fig. 1), waaruit kan blijken dat althans

generiek de bestemming wel jaist zal zijn. Mijn twijfel ontstaat vooral,

omdat het exemplaar in kleur van Macquart's beschrijving afwijkt;

de grondkleur van thorax en schildje is namelijk niet groen, maar

blaauwachtig zwart, digt bedekt met vaalgele behaving; de gvond-

kleuv van het achterlijf is niet paars
7
maar glanzig bruingeel (Mac-

quart spreekt ook van een voorwerp, met de zijden des achterlijfs

„ d'un violet fauve "). Niettegenstaande deze verschillen acht ik het

toch meer dan waarschijnlijk , dat ik hier dezelfde soort voor mij heb.

De oogen zijn lang en digt behaard.

ASIL1DAE.

l. Blepharepinm coarctatum Perty.

Laphria coarctata, Perty, Delect, an. art. Bras. 181. pi. 36 f. 4; —
Dasypogon coarctatus. Walk. List VI. 504; — Planetolcstes coarctalns,
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E. Lynch Arrib. Asil. argent, sep. 6. 3; — Blepharepium coarctation,

E. Lynch. Arrib. 1. c. 73. 3 ; — Dasypogon bonariensis , Macq. Dipt. ex.

I. 2. 194; — ? Blepharepium luridum, Rond. in Baucli et Truqui, Studie

entom. I. 89 48 ;
—Dasypogon subcontracts , Walk. Dipt. Saitnd. 455 ;

—
Senobasis annulatus , Bigot , in R. dc la Sagra, Hist. phys. pol. et vat. de

Vile de Cuba, 789 pi. 20 f. 3; — Dasypogon secabilis, Walk. Trans, ml.

Soc Land. n. ser. V. 276 ; Bell. Dill. Most. II. 63. 1. pi. 1 f 4 ; — Senobasis

auricincta, Schin. Verh. zool. hot. Ges. Wien, XVII (1867) 371. 31.

Twee mannetjes nit Argentina (Weyenbergh).

Als men de analytische tabel raadpleegt, door Schiner van de

genera der Asiliden gegeven *), dan zou deze soort tot het geslacht

Senobasis Macq. kunnen worden gebragt; iramers de voorscheenen

hebben een, zij het ook niet zeer grooten einddoorn; het achterlijf is

aan den wortel duidelijk versmald ; de vlengels hebben slechts twee

cubitaal cellen en de vierde achtercel is zoowel als de anaal-cel

(onderste wortelcel) gesloten. Intusschen beantwoordt de soort geenszins

aan al de kenmerken, door Macquart aan het geslacht toegeschreven.

Die kenmerken zijn evenwel niet eens door den antenr van het

genus altijd in 't oog gehouden. Macquart noemt het derde sprieten-

lid knodsvormig en spreekt van de mannelijke genitalien als met een

paar kromme haken voorzien ; in zijne afbeelding van Senobasis analis

{Dipt. ex. I. 2, pi. 5 f. 1) is dit een en ander te zien. De beide andere

soorten, door hem tot het genus Senobasis gebragt, (S. macidipennis

en fenestrata Macq.) , schijnen echter nog al van de door hem aan-

gegeven generieke kenmerken af te wijken , en hij zelf kon ook niet

zeker zijn of zij werkelijk daarmede overeenkwamen, want van

beiden kende hij slechts het $ , terwijl fenestrata bovendien door hem

beschreven is naar een exemplaar, waaraan het derde sprietenlid

ontbrak. Zeker is het althans dat S. maculipennis niet in het geslacht

Senobasis past, want Macquart noemt van deze het derde sprietenlid

„fusiforme, peu renfle," dus geheel anders als hij oorspronkclijk in

de generieke kenmerken heeft aangegeven.

Nu heeft Rondani een Dasypoginen-geslacht opgerigt , dat hij

Blepharepium noemt, en daarin past zoowel Senobasis macidipennis

Macq. als de soort, door Perty onder den naam van Lapliria coarctata

beschreven en welke ik thans voor mij heb. De bekwamc schrijver

1) Verh. zool. hot. Geselhch. Wien., XVI. p. 654 en volg.



90 AMERIKAANSCUE DIPTERA.

over de Argentijnscke Asiliclen , de heer E. Lynch Arribalzaga , heeft

dit zeer juist opgemerkt en uiteengezet. Hij had aanvankelijk voor

Perty's soort een nieuw geslacht (Planelolestes) gevorad, maar heeft

kort daarna teregt ingezien , dat dit geheel synoniem was met het

genus Blepharepium Rond.

Bij de bovenstaaude synoniemen der soort heb ik Blepharepium

luridum Rond. en Dasypogon subcontractus Walk, alleen op gezag van

Lynch er bijgevoegd, daar ik op dit oogenblik debeschrijvingen van

Rondani en Walker niet kan vergelijken.

De beschrijving van Dasypogon bonariensis Macq. past volkomen,

met uitzondering van een punt : Macquart ontzegt namelijk aan zijne

soort het doorntje aan 't eind der voorscheenen; dit zal waarschijnlijk

aan eene vergissing zijn te wijten. Ook de beschrijving van Senobasis

annulatus Bigot levert geen bezwaar; wel wordt de lengteop 30 mm.

aangegeven, terwijl mijn grootste exemplaar slechts 13,5 mm. haalt;

maar op de plaat wordt eene veel geringer grootte aangeduid; de

afbeelding is bovendien vrij kenbaar, ofschoon de kleur der vleugels

te licht en te gelijkmatig is.

Dasypogon secabilis Walk, is stellig synoniem , ofschoon de grootte

op 10 lin. wordt aangegeven. Volgens de beschrijving, door Bellardi

van deze soort gegeven, zou ook de meerdere grootte in den weg

staan, die Bellardi op 23—26 mm. stelt en hier door de afbeelding

niet weersproken wordt ; voorts maakt Bellardi melding van een krans

van goudgele borstels op het achterhoofd , terwijl bij mijne exemplaren

slechts beharing van die kleur en eenige z warte borstels te dier plaatse

aanwezig zijn; ook noemt hij de kolfjes bruin en zelfs de knop

zwart, terwijl ik de kolfjes niet anders dan geel of hoogstens bruin-

geel kan lieeten (Walker zegt evenwel: „halteres pale yellow").

Eindelijk Senobasis auricincta Schiner. De beschrijving past over

't algemeen zeer goed, ook de aangegeven grootte (8 1.); verschil-

punten zijn alleen: dat de zuiger zwart wordt genoemd, terwijl ik

dien althans aan de basis bruingeel vindt; dat wordt gesproken van

sterk verdonkerde tarsen , terwijl bij mijne exemplaren de tarsen niet

donkerder zijn dan de sckeenen; dat de voetballen ') der achter-

pooten als rudimentair worden aangeduid, terwijl ik ze bijna even

1) In de beschrijving staat: klauen, hetgeen blijkbaar eene fout is, gelijk

reeds door Lynch is opgemerkt.
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Ling- vind als aan de middelpooten , d. i. ongeveer half zoo lang als

de voethaken. Van de kleur der kolfjes maakt Sehiner's beschrijvirig

geen melding.

Daar overigens mijne exemplaren in alle opzrgten met de aan-

gehaalde beselivijvingen overeenstemmen , aarzel ik niet om aan te

nemen, dat zij op dezelfde soort doelen als het eerst door Perty is

beschreven en afgebeeld. Opmerking verdient het ook, dat Osten

Sacken, die in zijn Catalogus der Noord-Amerikaansche Diptera

Senobasis a unit la I its Big. in het geslacht Diogmites opneemt, daarbij
,

op gezag van Low, niet alleen Dasypogon secabilis Walk, maar ook

Senobasis auricincta Schin. als synoniem vermeldt.

2. P li o n i c o c 1 e p t e s Bu s i r i s L. Lynch.

E. Lynch Arribalzaga, Asilides argentinos, sep. p. 70 n°. 45.

Een slecht geconserveerd mannelijk exemplaar uit Argentina

(Weyenbergh) houd ik voor deze soort, waarvan de heer Lynch

alleen het 5 heeft beschreven.

Het geslacht Plionicocleptes komt zeer nabij aan Allopogon en

Deromyia. Van Allopogon onderscheidt het zich door het gemis van

borstels op den ocellen-knobbel en van de digte beharing op het ach-

terhoofd. Van Deromyia verschilt het door de korte voetballen, die

niet half zoo lang zijn als de voethaken, en door de stekelachtige

borstel, die tusschen de voetballen nitsteekt.

3. D e r 111 via rufescens Macq.

Dasypogon rufescens, Macq. Suit, a Buffon, Dipt. I. 295. 8; —
Diogmites rufescens, v. d. Wulp, Notes from the Leyd. mus. IV. 76. 5.

Op twee wijfjes van Arizona in Noord-Amerika (Neumogen), in

het Leidsch museum berustende, is Macquart's aangehaalde beschrij-

ving van toepassing, indien men althans aanneemt dat hij het doorntje

aan het eind der voorscheenen heeft overzien (hij plaatst namelijk de

soort in de afdeeling waar dit doorntje ontbreekt). Te eer durf ik

dit aanneraen, omdat de heer Osten Sacken [Cat. of the Dipt, of N.

Amer. p. 72) ook van dit denkbeeld uitgaat, als hij de soort eene

plaats aanwijst in het geslacht Diogmites Low, dat m. i. synoniem is

met Deromyia Phil., welke laatste naam de oudste is.

Philippi (Verh. Zool. hot. Ges. Wien XV. 705) kenmerkt het geslacht

Deromyia als volgt

:
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r Caput transversum , breve, imberbe. Oculi (in ntroque sexu?)

distantes
,

glabri. Antennae tubercnlo nullo insertae ; articulis

duobus prirais elongatis, subaequalibus, subcylindricis ; tertio antece-

dentes siraul sumfos subaequante , compresso, basi paullo angustiore,

stylo brevi , crasso terminate F a c i e s plana , brevis
,
glabra , modo

setae quatuor in labro; epistoma baud prominens. Proboscis caput

acquans; palpi filiformes. Collura longum. Abdomen angustum-

lineare, glaberrimum, segmento ultimo birtello. Alarum cellula mar-

ginalis aperta, quarta postica clausa vel aperta. P e d e s graciles
,
parce

setosi, caeterum glaberrimi; tibiae anticae unco parum curvo termi-

natae; tarsi moniliformes ; femora postica et tibiae posticae clavatae;

pulvilli duo.

Low {Dipt. Amor. Sept. Cent. VII. 36) beeft zijn geslacbt Diogmites

slecbts zeer kortelijk op de volgende wijze aangeduid : Diogmites

Saropogonibus affinis, a plerisque cellula posteriore quarta clausa, ab

omnibus capite latiore et magis disciformi, abdomine et pedibus multo

longioribus gracilioribusque discernuntur ').

Zoowel de beide exemplaren van Dasypogon rufescens, als de drie

bierna volgende soorten bebooren stellig tot bet geslacbt Diogmites,

daar ze als zoodanig dadelijk werden herkend door den Baron Osten

Sacken , die bij gelegenbeid van een zeer gewaardeerd bezoek de

Diptera van bet Leidscb museum en die van mijne eigen collectie in

oogenscboaw nam. Maar op deze soorten zijn ook volkomen van

toepassing de kenmerken , door Pbilippi voor zijn genus Deromyia

aangegeven. Bij alien is de vierde achtercel gesloten. Dit is ecbter

niet het geval bij al de soorten van Pbilippi: van de drie door hem

beschreven soorten hebben zelfs twee deze eel geopend. Het is de

vraag of deze wel in datzelfde genus kunnen blijven en of zij misschien

niet beter onder Saropogon of Laparits zijn te rangschikken.

Zooals hierboven is gezegd, past IWacquart's beschrijving op de

1) Uit deze diagnose zou men afleiden dat bij bet genus Saropogon, altbans

in den regel, de vierde achtercel geopend is; maar dit is het geval niet en

Low zegt dan ook bij de oprigting van dit laatste geslacht {Linn. Ent.W. 439)

uitdrukkelijk, dat de vierde achtercel bij de meeste der daartoe gebragte soorten

gesloten is. Als onderscheid tusschen de beide geslachten {Saropogon. en

Diogmites) zou alzoo, volgens Low, niet anders overblijven dan de verschillen.de

habitus. Op die wijze wordt eene juiste opvatting der generieke verdeelingen

uiterst moeijelijk, tenzij men kan bescbikken over een uitgebreid materiaal,

waarin de beschreven soorten alien of nagenoeg alien vertegenwoordigd zijn.
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beide wel niet volkomen gave , maar toch nog zeer kenbare exem-

plaren in bet Leidsch museum ; vooral de eigenaardige teekening van

bet achtei'lijf is door bem duidelijk aangegeven; ter wederzijde namelijk

van den tweeden en elk der volgende ringen bevindt zicb eene wit-

acbtige bestuiving, die van voren door eene schuine zwarte veeg

begrensd wordt; aan bet eene exemplaar is die teekening nog goed

zigtbaar; aan het andere, overigens geheel gelijk, is zij echter

afgewischt.

Osten Sacken (1. c.) stelt Dasypogon rufescens Macq. , hoevvel met

twijfel, als synoniem tot Diogmites discolor Low (Dipt. Am. Sept. Cent.

VII. 37). Inderdaad scbijnen beiden zeer verwant, maar niettemin

bestaan er punten van afwijking, en zeker althans kunnen de twee

exemplaren, die ik voor mij heb, niet als D. discolor worden bestemd

:

deze moet veel donkerder zijn, want Low noemt het achterlijf van

het $ zwart en dat van het % donkerbruin , terwijl bij mijne voor-

werpen de grondkleur van het achterlijf bruingeel moet worden ge-

noemd en Macquart , zonder de sexe te vermelden , eenvoudig zegt

:

„ abdomen testace." Voorts zijn de palpen van D. discolor zwart behaard,

terwijl zij bij mijne exemplaren roodgele beharing hebben ; eindelijk

zijn de vleugels van discolor aan de spits en den achterrand verdon-

kerd (ascbgrauw) , terwijl Macquart zegt : „ ailes presque hyalines

"

en mijne exemplaren alleen aan de uiterste spits eenige aanduiding

van grijze tint vertoonen.

4. D e r o in y i a W i n t li e in i Wied.

Dasypogon TFinthemi, Wied. Dipt, ex. I. 223. 17; id. Auss. Zweifl.

I. 387. 32.

Ik bezit een enkel vrouwelijk voorwerp, zonder aanduiding van

vaderland (Wiedemann geeft als zoodanig Zuid-Amerika aan). De

heer Mik te Weenen is, op mijn verzoek, zoo goed geweest het met

de typische exemplaren in het Weener museum te vergelijken, waar-

door de juistheid der determinatie is verzekerd.

5. D e r o m y i a Weyenberghi n. sp.

Ex cinereo ochraceus ; facie et mystace pallide flavis ; barba alba

;

thorace subvittato; pleuris albido-cinereis ; abdomine fasciis subfuscis

in segmentorum singulorum medio; pedibus testaceis; tarsorum arti-

culis ultimis fuscis; alis byalinis, ad summum apicem griseis; vena

transversa media in cellulae discoidalis medio. — <?$ long. 19—21,5 mm.
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Aangezigt bijna de halve breedte van den kop innemende, wit-

achtig geel; knevelbaard van dezelfde kleur; voorhoofd meer grauw-

geel even als het achterhoofd; dit laatste met gele beharing; kinbaard

wit; op den ocellen-knobbel twee zwarte borstels. Sprieten bruingeel;

de beide eerste leden met zwarte borstels. Zuiger zwart; palpen

bruingeel met gele beharing. Thorax en schildje grauwachtig okergeel

,

op den thorax drie onduidelijke bruine langsbanden, de middenste

van voren gespleten; borstzijden witachtig grijs; in de zijden en van

achteren op den thorax, alsmede aan den aehterrand van het schildje,

zwarte borstels. Achterlijf slank, grauwachtig geel; elke ring met

een bruincn dwarsband, die den voorrand noch den aehterrand be-

reikt en ter wederzijde zich naar voren ombuigt; de kleine mannelijke

genitalien met lange, deels gele, deels zwarte haren bezet; de doorn-

achtige borsteltjcs aan den anus van het 2 zwart. De lange, maar

niettemin vrij stevig gebouwde pooten bruingeel; heupen grijs be-

stoven; de drie laatste tarsenleden zwartbruin; al de dijen en de

voorscheenen met korte, achterste scheenen met langere stijve zwarte

borstels; tarsen met vele dergelijke zwarte borstels; de doom aan

het eind der voorscheenen zwart. Kolfjes bruingeel. Vleugels glas-

achtig, met flaauwe geelachtige tint, aan de uiterste spits een weinig

grijs; middeldwarsader op het midden der schijfcel.

Een mannetje en twee wijfjes van Argentina (Weyenbergh).

G. I) e r m y i a pi a c i <1 a n. sp.

D. Weyenterg fii similis; sed abdomine testaceo immaculato; alarum

apice et margine posteriori griseis ; vena transversa media ante medium

cellulae discoidalis. — $ long. 17,5—21 mm.

Zeer verwant aan de vorige en in de meeste opzigten daarmede

overeenkoraende , zoodat het voldoende is de verschillen hier aan te

geven. De beharing der palpen is bruin: de banden op den thorax

zijn iets duidelijker ; het achterlijf is eenkleurig bruingeel en naar ach-

teren meer verdund; de genitalien glanziger; de borstels aan de achter-

scheenen iets zwakker; de vleugels hebben aan de spits en den

aehterrand een vrij breeden grijzen zoom, die bij wijze van eene

veeg nog indringt in de schijfcel, in de vierde achtercel en in de

anaal-cel ; de middeldwarsader staat niet op , maar voor het midden

der schijfcel.

Twee mannetjes van dezelfde herkomst als voren.
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7. L a p a r n s argentinnsn. sp.

Thoracis dorso scutelloque cinereo-fuscis ; maculis humeralibus,

antennis, palpis, abdoraine pedibusque rufis; facie et mystace pallide

flavis; alis fusco-teStaceis . in apice et mavgine posteriori dilntioribus

;

cellula posteriori quarta et cellula anali apertis. — 5 long. 10,5 mm.

Aangezigt bleekgeel, onder den sprietwortel met een glanzig bruin-

geel , weinig verheven • en in 't midden iets ingedrnkt knobbeltje

;

voorhoofd een weinig donkerder; ocellenknop zwartachtig; deknevel-

baard uit bleekgele borstels zamengesteld. Sprieten roodgeel ; de beide

eerste leden met zwarte borsteltjes; het derde lid smal, naar het

eind spits toeloopend, met stompe griffel; palpen roodgeel , met bleek-

gele beharing ; zuiger aan de basis roodgeel , verder glanzig zwart.

Thorax van boven , even als het schildje zwartachtig grauw ; schouders

roodgeel; borstzijden roodachtig, grijs bestoven; in de zijden en van

achteren op den thorax zwarte borstels; twee dergelijke aan den

achlerrand van het schildje. Aehterlijf slank, bijna driemaal zoolang

als de thorax
7

roodgeel; de eerste ring van boven zwart; de korte

tweede zwart , van achteren met lichtgrijze bestuiving ; de zesde en

volgende ringen glanzig; op den zesden eene zwartachtige rugvlek.

Pooten roodgeel; de heupen grauwachtig; de spits der scheenen en

der tarsenleden min of meer gebrnind ; voorheupen met gele borstels

;

de verdere borstels der pooten zwart , niet talrijk en weinig stevig

,

alleen aan de tarsen in grooter aantal; het doorntje aan 't eind der

voorscheenen en de matig lange voethaken mede zwart. Kolfjes rood-

geel. Vleugels met vrij krachtige bruingele tint , aan de spits en langs

den achterrand flaauwer en meer grijsachtig; eerste achtercel aan

hare uitmonding niet vernaauwd; vierde achtercel wijd geopend; 00k

de anaal-cel geopend ; middeldwarsader voorbij het midden der schijfcel.

Een $ van Argentina (Weyenbergh).

Ik weet deze soort niet beter te rangschikken dan in het geslacht

Lajxtrits , zooals dit door Low in zijne Bemerkungeti fiber die Fain,

der Asiliden p. 4 kortelijk en later in zijne DipterenSud-Afriha's^.bl

meer uitvoerig is gekenmerkt. Ik houd mij daarbij 00k aan de op-

vatting van Schiner {Verhandl. zool. but. Gesellsch. Wien ,
XVI p. G54).

Dit geslacht is in Zuid-Afrika door talrijke soorten vertegenwoordigd

;

toch verdient het opmerking, dat het aanvankelijk door Low werd

opgerigt voor eene soort (L. iabidus), die hij van Braziliaanschen
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oorsprong achtte; later heeft hij die ook onder de Zuid-Afrikaansche

opgenomen , en daarbij de Kaap met een ? als vaderland aangewezen.

Overigens wordt door Schiner ook Dasypogon albopunctatus Macq. uit

Australie er toe gerekend.

L. argentinus wijkt van de Afrikaansche soorten alleen af door de

beide borstels aan den achterrand van het schildje en door de

plaatsing der middeldwarsader, die niet voor maar voorbij het midden

der schijfcel is ingewricht. Van bet ongetwijfeld digt verwante geslacht

Deromyia {= Diogmites) verschilt Laparus door de niet gesloten vierde

achtercel.

8. P 1 e s i o m in a s e m i r u f a Wied.

Dasypogon semirufus, Wied. Auss. Zweifl. I. 393. 42; — Plesiomrna

semirufa, Schin. Verh. Zool. bot. Gesellsch. JFien, XVI. 678.

Van deze fraaije en zeer kenbare soort ontving ik een gaaf <? uit

Argentina van Prof. Weyenbergh. Hoewel het voorhoofd merkelijk

smaller is dan bij andere Dasypoginen, is het echter niet zoo smal

als Macquart dit afbeeldt van zijne PL testacea en als zijne uitdruk-

king : „ yenx presque contigus" zou doen vermoeden.

9. Scleropogon ochraceus v. d. Wulp.

Stenopogon ochraceus, v. d. Wulp, Tijdschr. v. Ent. XIII. 212. pi. 9 f. 9.

In Osten Sacken's Catalogus der Noord-Amerikaansche Diptera

(p. 68) is deze soort tot het genus Scleropogon LOw gebragt, waartoe

zij inderdaad behoort wegens het aderbeloop der vleugels (de eerste

achtercel gesloten). Dat Osten Sacken 1. c. in zijne noot 101 twijfel

oppert omtrent mijne vroegere determinatie als Stenopogon, op grond

dat de voorscheenen met een doorntje zouden zijn gewapend, is het

gevolg van een misverstaan mijner beschrijving, zeer verschoonlijk in

iemand, die, zonder onze taal te kennen, toch dikwijls blijken geeft,

dat hij haar wel weet te ontcijferen. Gelijk ik destijds reeds heb

gezegd, zijn de voorscheenen van Scl. ochraceus zonder doorntje.

10. D i i o n i a s b i c i n c t u s Low.

Disonias bieinctus, Low, Dipt. Am. Sept. Cent. VII. 54; — Dasy-

pogon trislis, Walk. Dipt. Sanntl. 93; —
- Dasypogon quadrimaculatus

,

Bell. Dill. Mess. II. 80. pi. 1 f. 8.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).
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Zie omtrent de bovengetnelde synonymic: 0. Sack. Cat. of the Dipt,

of N. Amer. p. 230, noot 103.

Het voor mij liggende exemplaar is zeer gaaf; de witte band is

alleen op den derden ring volkomen ; die op den tweeden ring daar-

entegen is beperkt tot een paar zijvlekjes; aan de voorzijde der voorste

beupen bevinden zicb witte borstelbaren, aan de buitenzijde steviger

zwarte borstels; aan de acbterbeupen zijn deze buitenwaartscbe bor-

stels wit en geplaatst op eene aldaar voorkomende vlek van witte

bestniving. De beharing der genitalien is wit, docb van onderen met

zwarte haren gemengd; de witte haren aan de bovenste aanbangsels

zijn langer, gebogen en straalvormig geplaatst.

11. Prolepsis Lucifer Wied.

Dasypogon Lucifer, Wied. Auss. Zweifl. I. 388. 34: Walk. List,

VI. 432. 122; -- Cacodaemon Lucifer , Schin. Verfi.sool.bot. Ges. Wien,

XVI. G72; E. Lynch Arrib., Asil. Argent, sep. 8. 5; Bigot, Ann.

8oc. enl. Fr., 5« ser. VIII. 431; — Prolepsis Lucifer, E. Lynch

Arrib. 1. c. 76. 5; — Dasypogon Salanas, Wied. Auss. Zweifl. I. 401.

56; Low, Bemerk. Asil. 13; Walk. List, VI. 442. 153; -- Caco-

daemon Salanas, Schin. 1. c. 702; — Prolepsis fumiflamma ,
Walk.

Dipt. Sannd, 101. pi. 3. f. 6.

Beide sexen nit Argentina van Prof. Weyenbergh.

Dat Dasypogon Lucifer en Satanas Wied., niettegenstaande het in

't oog loopend verschil van de kleur der sprieten en vleugels , als

beide sexen dezelfde soort nitniaken, is reeds voorlang door Low op-

gemerkt en sedert daardoor bevestigd, dat van eerstgeraelde niet dan

wijfjes, van de tweede niet dan mannetjes zijn aangetroffen. Bigot

[Ann. Soc. ent. de France, 5e ser. VIII. 220) maakt melding van een

Dasypogon Lucifer 2 en een D. Salanas $ , in zijne collectie berus-

tende en die aan dezelfde speld zijn gestoken, waarschijnlijk oni aan

te duiden dat deze exemplareu gepaard zijn gevangen.

Eene aandachtige vergelijking der beschrijving van Prolepsis fumi-

flamma Walk, doet zien, dat ook deze gegrond is op een vronwelijk

exeniplaar van Dasypogon Lucifer Wied. De oppervlakkigheid , waar-

mede Walker heeft gewerkt, komt bier weder aan het licht : eerst heeft hij

in zijne lijst voor het Britsch museum de beide sexen, op het voor-

beeld van Wiedemann, als afzonderlijke soorten vermeld, en toen hij

later nit de Sanndersche collectie de soort werkelijk voor zich kreeg,
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heeft hij haar onder een nieuwen generieken en specifieken naam

beschreven. Intusschen is die generieke naam (Prolepsis) ouder dan

die van Cacodavmon , door Schiner aan het genus gegeven, en nioet

deze laatste alzoo wijken.

Minder zeker schijnt het mij toe, dat ook Dasypogon rufipennis Macq.

(Dipt. ex. I. 2. 45. 58) als synonieni bij Pr. Lucifer $ moet worden

gesteld, gelijk de heer Lynch vermoedt. Vooreerst is D. rufipennis

grooter (Macquart geeft 10 1. aan) ; voorts is bij haar de knevelbaard

niet zwart (Macq. noemt dien „ d'un brun roussatre, a soies supe-

rieures noires ") ; daarentegen noemt hij het eerste sprietenlid zwart

en de zijden van den thorax wit gevlekt, wat bij Pr. Lucifer ?

niet voorkornt; en eindelijk zwijgt hij geheel van den zwartachtigen

band voor de spits der vleugels evenzeer als van den donkeren zoom

aan den achterrand.

12. Dicranns Tucma E. Lynch.

E. Lynch Arribalzaga, Asil argent, sep. 9. 6.

Van deze prachtige soort bezit ik een drietal zeer gave mannelijke

exemplaren , mij uit Argentina door Prof. Weyenbergh overgezonden.

Zij is dezelfde , waarvan ik in de zomervergadering der Entomologische

Vereeniging, op 29 Junij 1878 te Nijmegen ') melding maakte, en

die ik toen voornemens was als D. praecelleus te beschrijven. Zij

staat in de naauwste verwantschap zoowel met Dasypoyon rutilus Wied.

(Auss. Zweifl. I. 370. 6) als met D. longiungulatus Macq. (Dipt. ex.

supp. 4. 67. 71) 2
), beiden uit Brazilie. Toch geloof ik niet dat zij

met een van deze beiden kan worden vereenigd. D. rutilus heeft

volgens Wiedemann een hchtgeel schildje, de zijvlekken van het

achterlijf ziju goudgeel en de laatste lijfsringen worden door eene

vosroode beharing bezoomd. Bij D. longiungulatus Macq., die in de

witte zijvlekken van het achterlijf rneer overeenkomst aanbiedt en

waarvan het schildje ook niet geel schijnt te zij n, worden daarentegen

de sprieten en de achterscheenen zwart genoemd.

Vermits de heer Lynch alleen het 5 heeft beschreven en nog wel

naar een niet zeer gaaf voorwerp in het museum te Buenos Ayres,

1) Tijihc/ir. v. Ent. XXII. biz. XXI.

2) Wel te onderseheideu van Dasypoyon longiungulatus Macq. (Dipt. ex. I. 2.

36. 7), eveneeus vau Brazilie, die tot het genus AUopoyon behoort en synoniem

is met Dasypoyon vittatus Wied.
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zal het niet overbodig wordeu geacht , dat ik hier nogmaals de be-

schrijving, zooveel noodig aangevuld, herhaal.

Lengte 26 mm. (mijne mannelijke exemplaren), 29 mm. (het § door

Lynch beschreven).

Aangezigt en achterste oogrand goudgeel ; knevelbaard van dezelfde

kleur, uit lange, alleen tegen den mondrand geplaatste borstels be-

staande; sehedel bruinachtig; beharing van het achterhoofd alsmede

de kin- en bakkenbaard bleek goudgeel. Zuiger glanzig zwart
;
palpen

bij mijne exemplaren roodgeel met eveens gekleurde haren, bij het ?

(volgens Lynch) donker. Sprieten roodgeel; de beide eerste leden

kort; het tweede lid van onderen met een langen gelen borstel en

voorts zoowel van boven als van onderen met kleinere z vvarte borsteltjes

;

derde lid anderhalfmaal zoo laug als de beide eersten te zamen, iets

donkerder dan deze, elsvormig, spits toeloopend, met korte onduidelijke,

zwartachtige eindgriffel. Thorax dof zwartbruin , met goudgele teekening,

bestaande in eene vlek op de schouderknobbels , een' zoom ter weder-

zijde van den rug, zes ronde vlekjes op den rug, waarvan twee

vooraan tusschen de schouderknobbels en de onduidelijke donkere

langsbanden, en vier op eene rij langs den dwarsnaad; voorts in

eenige onregelmatige vlekken in de borstzijden en op de knobbels

ter wederzijde van den achterrug; het achtereinde van den thorax

alsmede het schildje grijs bestoven. In de zijden en aan den achter-

rand van den thorax zwarte borstels, een paar dergelijke ook aan

den achterrand van het schildje. Achterlijf glanzig zwart; de korte

eerste ring alleen dof, ter wederzijde met gele uitstaande beharing

en een paar zwarte borstels; de vier volgende ringen met witte zij-

vlekken , eenigszins in den vorm van een breed afgebroken achterzoom

;

mannelijke genitalien weinig uitstekend, glanzig zwart, met deels

zwarte, deels grijsachtige beharing; bij het ? de anus met zwarte

doorntjes bezet (Lynch). Pooten helder roodgeel; de heupen zwart-

bruin met gele beharing; dijen meestal van boven met eene

zwarte langsstreep (bij een mijner exemplaren ontbrcekt die geheel,

bij een tweede is er slechts eene aanduiding van); achterscheenen

aan de binnenzijde met een zwartbruin uiteinde; aan al de tarsen de

twee of drie laatste leden alsmede de lange voethaken zwart; de

stijve borstels aan de scheenen spaarzaam en roodgeel, even als die

aan de eerste tarsenleden ; waar de tarsenleden donker zijn , worden

ook de borstels zwart. Kolfjes roodgeel. Vleugels zoo lang als het
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achterlijf, aan den wortel en den voorrand met geelachtige tint en

roodgele aderen , overigens iets grauwachtig en de aderen bruin ; de

vleugelspits grauwbruin , welke kleur aan den wortel der drie eerste

acbtercellen een' zoom overlaat; daarentegen bevindt zicb een kern

van dezelfde grauwbruine kleur in de schijfcel, de vierde en vijfde

achtercel , de anaal-cel en den achterhoek; middeldwarsader iets voor

het midden der langgerekte schijfeel; eerste acbtercel aan baar einde

een weinig vernaauwd ; vierde acbtercel gesloten en gesteeld ; anaal-cel

tegen den vleugelrand gesloten.

13. Oyrtopogon chry sopo go n Low.

Low, Dipt. Am. Sept Cent. VII. 59.

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancber) in het museum

te Brussel.

14. Holopogon b u 1 1 a t n s n. sp.

Obscure cinereus; tborace gibboso, nigro-vittato ; antennis, probos-

cide, palpis, macula faciali, abdominis dorso pedibusque posticis nigris

;

pedibus anterioribus badiis; mystace, pilis setisque omnibus pallidis;

alis cinereo-fuscis. — $ $ long. 9— 10.5 mm.

Lang heb ik geaarzeld of ik deze soort in het geslacht Oligopogon

Low of Holopogon Low zou rangschikken. De hoog gewelfde thorax

en de slechts tot halverwege het gezigt reikende knevelbaard zou

haar eene plaats aanwijzen in eerstgemeld genus; zij mist echter een

der voornaamste kenmerken er van. namelijk de behaarde sprieten-

griffel, en schijnt daarom beter in bet genus Holopogon te passen.

Kop bijna dubbel zoo breed als hoog ; aangezigt licht aschgrauw >

plat , ongeveer een derde der kopbreedte innemende , in 't midden

met eene ronde, glanzig zwarte vlek, die somtijds in tweeen is ge-

deeld ; knevelbaard geelwit , minstens tot de halve hoogte van het

gezigt opstijgende; achterhoofd grijs; kinbaard wit; oogen van voren

met grootere facetten ; voorhoofd donker aschgrauw ; ocellenknobbel

sterk ontwikkeld. Zuiger, palpen en sprieten zwart; de beide eerste

sprietleden met bruingele borstels; het derde lid ruim dubbel zoo

ang als de voorgaande te zamen , en daarbij smal , met naakte

,

matig lange, spits toeloopende , naar beneden gebogen griffel. Thorax

bultacbtig verheven , aschgrauw , met zwarte , breede langsbanden , de

middelste vau voren duidelijk gespleten ; de buitenste uit onregel-

matige vlekken bestaande; ook op de borstzijden donkere vlekken;
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bij afwissching der bestuiving komt eene glanzig zwarte grondkleur

voor den dag ; schildje en achterrug eenkleurig grauw
,
geheel naakt

;

beharing van den thorax zeer onbeduidend; de borstels aan de kan-

ten en van achteren op den thorax zijn niet veel meer dan fijne

haren van bleekgele kleur. Achterlijf langwerpig, aan het eind

eenigszins naar beneden omgebogen (bij het $ overal gelijk breed

,

bij het $ in 't midden iets verbreed) , van boven zwart , met licht-

grijze, aan elkander verbonden zijvlekken; de laatste ring geheel van

die kleur ; buik aschgrauw ; aan den eersten ring des achterlijfs en

aan den buik is eene geelachtige beharing ; mannelijke genitalien

klein, glanzig zwart. Pooten stevig; dijen matig verdikt, voorscheenen

zonder einddoorn, doch aan de spits met stevige borstels; achter-

scheenen naar het eind kolfachtig verdikt ; ook de drie eerste leden

der achtertarsen dikker ; heupen aschgrauw ; de voorste pooten overigens

kastanjebruin , met den wortel der dijen glanzig zwart en de laatste

tarsenleden pekzwart; achterpooten zwart met eenigen glans en de

knieen min of meer bruinrood; al de pooten hebben eene digte be-

haring en vele borstels van bleek roodgele kleur; zelfs de borstels

aan de tarsen niet verdonkerd. Kolfjes bruingeel; de knop meestal

van boven met donkere vlek. Vleugels met gelijkmatige donker grauw-

bruine tint, alleen in de streek der randvlek iets krachtiger; aderen

zwartbruin, met uitzondering van de hulpader en het begin der sub-

costaal-ader, die brningeel zijn; vorkcel zeer langwerpig, dubbel zoo

lang als haar steel; al de achtercellen en ook de anaal-cel geopend;

middeldwarsader op twee derden der schijfcel geplaatst.

Twee mannetjes en vier wijfjes uit Argentina (Weyenbergh).

15. Hypenetes asiliformis n. sp.

Nigricans pilosula ; barba alba ; antennis
,

palpis , mystace pedi-

busque nigris; genubus rufis; tibiarum setis ex maxima parte albidis;

antennarum articulo tertio articulis binis praecedentibus aeque longo,

ante medium tenui , apice crassiori. — $ long. 9 mm. — (PI. 10 fig. 2—4).

Gelijkt op eene kleine Asiline. Kop breeder dan de thorax, wit-

achtig bestoven; gezigtsknobbel en knevelbaard drie vierden van het

aangezigt innemende ; de laatste uit ruwe zwarte borstels bestaande

;

beharing van het achterhoofd , benevens de kin- en bakkenbaard wit-

achtig; boven op het achterhoofd en van voren tegen den ocellen-

knobbel eenige lange zwarte borstels. Sprieten zwart, iets langer dan
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de kop iii doorsnede; eerste lid dun, cylindrisch ; tweede napvormig
;

beiden met witachtige behaving; derde lid naakt, zoo lang alsdebeide

eersten te zanien, aan de wortelhelft zeer dun en vervolgens knods-

vormig verbreed, met korte, stompe griftel. Zuigev glanzig zwart,

spits toeloopend , van onderen met witachtige haren , als vervolg van

den kinbaavd. Thorax en schildje zwart, met witachtige bestuiving,

die op den rug ecne onduidelijke teekening overlaat en vooral op de

schouders en in de borstzijden de overhand krijgt; schouderknobbels

met lange witachtige beharing; op den rug van den thorax, bet

voorste vierendeel uitgezonderd , lange zwarte borstels; enkele dev-

gelijke borstels ter wederzijde voor den vleugelwortel en aan den

achterrand van bet schildje. Achterlijf naar achteren iets smaller,

zwartgrauw, aan de vijf eerste ringen met smallen witgrijzen achter-

zoom en iets breederen zijrand van dezelfde kleur ; beharing des

achterlijfs witachtig; genitalien klein en bijna geheel door den plat-

ten achtsten bovenring bedekt. Pooten glanzig zwart, doch door de

witachtige beharing dof en grauw; aan de onderzijde der dijen is die

beharing langer; knieen geelrood; scheenen met een aantal lange

stijve borstels, meerendeels van geelwitte kleur, doch aan de buiten-

zijde der voorste scheenen en aan den achterkant der achterscheenen

zijn er ook eenige, die zwart zijn; de borstels der tarsen alien zwart.

Kolfjes vuilgeel. Vleugels smal , niet volkomen zoo lang als bet ach-

terlijf, cenkleurig grauw, met donkcrbruine aderen; bet aderbeloop

komt overeen met dat van Low's afbeelding van II. stigmatias {Dipt.

SiuL Afr. Tab. II. f. 44^); de wortelcellen en de schijfcel zijn echter

lange] 1 en smaller.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

Het geslacht Hypenelcs werd door Low (Dipt. Siirf. Afr. p. 89) op-

gerigt voor eene Zuid-Afrikaansche Dasypogine, die zich onderscheidt

door dunne sprieten , waarvan het derde lid aan de basis smal is en

zich naar bet einde knodsvormig verbreedt. Deze sprietenvorm vertoont

zich ook in het Amerikaansehe geslacht Clavator Phil.; Gerstaecker

heeft daaruit aanleiding genomen , ora dit laatste geslacht als synoniem

met Hypcnetes te verklaren, en Schiner heeft hem hierin gevolgd.

Hypenetes behoort tot die genera , welke aan het eind der voor-

scheenen geen haakvormig doorntje hebben. Bij de beschrijving van

het genus Clavator en van de daartoe gebragte soorten , zwijgt Philippi

van dit kenmerk; doch te oordeelen naar zijne afbeelding van
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Clnvator punctipennis (Verhandl. zool. bot. Gesellscfi. XV pi. xxvi f. 31)

,

zouden echter de scheenen, even als bij Hypenetes, ongewapend zijn.

Dit wordt ook daardoor bevestigd , dat Schiner (blijkens Dipt. Nov.

Reise, p. 159) deze soort heeft gekend en haar zonder bedenking in

het geslacbt Hypenetes rangschikt, zoodat men kan aannemen dat hi)

bij haar geen doorntje aan de voorscheenen gevonden heeft. Hij

achtte dan ook de synonymie der beide genera ten voile bewezen,

en brengt ook Dasypogon fulvic&rnis Macq. (Dipt, ex supp. I. 67. 47)

die mede ongewapende voorscheenen heeft, tot het gesl. Hypenetes.

Intusschen beschrijft Osten Sacken {Western Dipt. p. 292) eene

soort, die hij Clavator sabulonum noemt en waarbij wel degelijk de

voorscheenen met een doorntje gewapend zijn ; waaruit hij , hoewel

ten onregte en zonder op Schiner's mededeelingen te letten , de gevolg-

trekking maakt, dat zulks ook bij de overige soorten van Philippi

het geval zou zijn. Zoolang nu de Dasypoginen in 't algemeen worden

onderscheiden naar de al of niet aanwezigkeid van het doorntje aan

de voorscheenen, — en niet ligt zal dit als hoofdkenmerk worden

losgelaten, — kan Clavator sabnlonum 0. Sack niet in het ge-

slacht Hypenetes worden opgenomen, en het blijft nog onzeker of

dit wel zou kunnen geschieden met de overige door Philippi be-

schreven Clavator-soorten, uitgezonderd CI. punctipennis. Daarentegen

kunnen er geen ernstige bedenkingen bestaan , om deze laatste en

de hierboven beschrevene asiliformis onder Hypenetes te rangschikken.

16. Megapoda labiata Fabr.

Laphria labiata, Fabr. Syst. Anil. 160. 20; Wied. Dipt. ex. I. 232.

1; id. Auss. Zweifl. I. 499. 1; — Megapoda eyanea, Macq. Suit, it

Buff. Dipt. I. 288. 1; id. Dipt, ex. I. 2. 59.

Eenige exemplaren uit Brazilie in het Leidsch museum ; een S mede

van daar in mijne collectie.

17. Dasyllis grossa Fabr.

Asilus grossits, Fabr. Spec. ins. II. 460. 1; id. Enl. syst. IV. 376.

1; id. Syst. Anil. 153. 1; Wied. Auss. Zweifl. I. 498. 113; —Laphria

lergissa, Say, Journ. ac, Phil. III. 75. 5; Wied. Auss. Zweifl. I. 502.

5; — Laphria analis, Macq. Dipt. ex. I. 2. 68. 15.

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.
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Dat Asilus grossus F. dezelfde soort is als Laphria len/issa Say, is

door Osten Sacken duidelijk in het licht gesteld in zijnen Catalogue

of the described Diptera of North America p. 233, noot 115.

18. Laphria g i 1 v a Linn.

Asilus gilvus, Linn. Faun. suec. n°. 1912; — Laphria gilva , Low,

Linn. Ent. II. 548. 8; Schiner, Faun, austr. I. 139; — Asilus rufus,

de Geer, Ins. VI. 241. 4. pi. 13 f. 15.

Een $ nit de omstreken van Quebec (Provancher) , in het Brus-

selsche museum aanwezig, gelijkt zoo volkomen op deze Europesche

soort, dat ik het gerust als zoodanig durf determineren. In den

Catalogus der Noord-Amerikaansche Diptera van den Baron Osten

Sacken wordt de soort niet vermeld.

ID. Andrenosoraa x ant ho en cm a Wied.

Laphria xanthocnema , Wied. Auss. Zweifl. I. 509. 18; Macq. Dipt.

ex. I. 2. 67. 12.

Een $ van Brazilie in het Leidsch museum.

Het achterlijf is in de zijden van den tweeden tot en met den

vijfden ring zwart, op den vierden ring zelfs tot zulke uitbreiding,

dat de roode kleur er schier geheel verdrongen wordt.

20. An dre no.so m a erythropyga AVied.

Laphria erythropyga, Wied. Auss. Zweifl. I. 509. 17.

Een $ van Rio in het Leidsch museum.

De knevelbaard heeft in 't midden eenige zwarte borstels, die

echter tusschen de digte witte haren weinig in 't oog vallen. De

vleugels zijn aan dit oude exemplaar meer grauwbruin dan geelachtig;

de eerste achtercel is wel aan 't einde vernaauwd , maar niet gesloten

en gesteeld, zooals bij de voorgaande sooit.

21. Lainpria clavipes Fabr.

Laphria cfavipes^ Fabr. Syst. Anil. 162. 27; Wied. Dipt. e.r. I.

237. 9; id. Auss. Zweifl. I. 513. 23; — Lampria clavipes, Bell. Dill,

mess. II. 13. 2. pi. 1. f. 15.

Een enkel paartje uit Brazilie bevindt zich in raijne collectie.
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22. Lampria Mexican a Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 2. 37. 3; Bell. Dili. mess. II. 13. 1.

Ik bezit twee wijfjes zonder aanduiding van vaderland (gelijk uit

den naam blijkt, leeft de soort in Mexico).

23. Lampria bi color Wied.

Laphria tricolor, Wied. Auss. Zweifl. I. 522. 40; — Laphria megacera
,

Macq. Suit, a Buff. Dipt. I. 284. 18.

Een $ zonder aanduiding van vaderland in mijne collectie (de soort

is uit Noord-Amerika).

24. Dasythrix leucophaca E. Lynch.

E. Lynch Arribalzaga, Asil argent, sep. 22. 17.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

25. Atomosia x ant hop us Wied.

Laphria xanthopus, Wied. Auss. Zweifl. I. 529. 52.

Een 2 van Guanaxuato (Duges) in het museum te Brussel.

26. Atomosia tibialis Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 1. 76. 8.

Een $ uit Columbie in het museum te Brussel.

27. Atomosia pilipcs Thoms.

Atomosia pUipes , Thorns , Eug. Resa, Dipt. 465.33; — At. pilosipes
,

E. Lynch Arribalzaga, Asil. argent, sep. 19. 15.

Een $ van Argentina (Weyenbergh) , vroeger door mij , ten onregte,

als At. modesta Phil, bestemd.

28. Atomosia geniculata Wied.

Laphria geniculata, Wied. Dipt. ex. I. 241. 19; id. Auss. Zweifl.

I. 528. 51.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

Wiedemann's beschrijving is ten voile op dit exemplaar van toe-

passing, met uitzondering dat het achterlijf geen witte insnijdingen

heeft. Professor Mik heeft het, op mijn verzoek, met de typen in het

Weener museum vergeleken en verzekert mij dat daaronder ook

exemplaren zonder witte insnijdingen voorkomen.
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20. Atomosia vc nils tula E. Lynch.

E. Lynch Arribalzaga, Asil argent, sep. 17. 13.

Een 5 uit Argentina (Weyenbergh).

30. M a 1 1 o p li o r a i n f e r n a 1 i s Wied.

Asilns infernalis, Wied. Dipt. ex. I. 202. 35; id. Auss. Zweifl, I.

475. 76; Perty, Del. an. Bras. 181. pi. 36 f. 5; — Mallophora infer-

nalis, Macq. Suit, a Buff. Dipt. I. 301. 1; Bell. Dill. Mess. II. 21. 1.

Een mannetje en twee wijfjes, zonder aanduiding van herkomst,

in het Leidsch museum ; ik zelf bezit een 5 uit Brazilie.

31. Mallophora r b n s t a Wied.

Asilus robustus, Wied. Auss, Zweifl. I. 478. 81; — Mallophora

robusta, Macq. Dipt. ex. supp. 1. 78.

Twee wijfjes uit Brazilie in het Leidsch museum ; ik zelf bezit

een $ mede van daar.

32. M a 1 1 p h r a r 11 f i c a 11 d a Wied.

Asilus ruficauda, Wied. Auss. Zweifl. I. 476. 78; — Mallophora

ruficauda, Walk. List, VII. 580; E. Lynch Arribalzaga, Asil. argent.

sep. 30. 19.

Ik bezit een 5 van Argentina (Weyenbergh) en een $ van Montevideo.

33. Mallophora Pluto Wied.

Asilus Pluto, Wied. Auss. Zweifl. I. 477. 80; — Mallophora Pluto,

Schin. Dipt Nov. Reise, 176. 49.

Een £ uit Argentina (Weyenbergh) , waarop Wiedemann's beschrij-

ving goed past. De eerste achtercel is echter aan 't eind gesloten en

kort gesteeld, en daar Wiedemann noch Schiner van deze bijzonder-

heid melding maakt, kan ik eenigen twijfel omtrent de juistheid der

determinalie niet onderdrukken.

34. Mallophora Minos Wied.

Asilus Minos, Wied. Auss. Zweifl. I. 478. 82.

In het museum te Leiden zijn verscheidene exemplaren uit Brazilie

;

ik zelf bezit een 5, mede van daar.
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35. Mallophora tibialis Macq.

M. tibialis, Macq. Dipt. ex. I. 2. 85. 1; — M. fascipennis, Macq.

Dipt. ex. supp. 4. 75. 20; — 3/. fasciata Walk. Dipt. Saund. II. 112.

Ik bezit een $ van deze soort nit Brazilie.

Dat M. fascipennis Macq. en M. fasciata Walk, hier als synonieraen moeten

wovden gesteld, laat zich nit de beschrijvingen gemakkelijk afleiden.

M. tibialis Macq. (Dipt. ex. supp. 1. 77. 17) van Guiana is eene

andere soort , die echter uiterst kort is beschveven naav een gebrekkig

exemplaar zonder achterlijf.

36. Mallophora lii grit arsis Fabr.

Dasypogon nigritarsis, Fabr. Syst. Antl. 168. 18; — Asilus ead.

Wied. Dipt. ex. I. 208. 46; id. Auss. Zweift. I. 479. 84; - - Mallo-

pliora ead. Macq. Dipt. ex. I. 2. 86. 4; Schin. Verh. zoo!, hot. Ges.

Wieii, XVII (1867) 386. 66; v. d. Wulp, Notes from the Leyd. inns.

IV. 77. 6.

Vijf mannetjes en een wijfje van Brazilie (BesckeJ in het Leidsch

museum; ik zelf bezit een paar mannetjes, waarvan bet eene met

bet etiquet Suriname. In de hoofdzaak komen zij met Wiedemann's

beschrijvingen overeen; ik moet evenwel opmerken, dat niet alleen

aan de zwarte achtertarsen , maar ook aan de voorste (die roodgeel

zijn met bebaring van dezelfde kleur en zwarte borstels), de leden

alien zeer kort en breed zijn; de sprieten zijn dun, bun eindborstel

langer dan bet 3e lid . De bebaring der palpen wordt door Wiedemann

vosrood genoemd ; aan al mijne exemplaren is zij zwart, betgeenook^

volgens Schiner, aan de typiscbe voorwerpen van Wiedemann het

geval is; Macquart zoekt in de kleur van die bebaring een sexueel

verschil en noemt die bij bet $ geel, bij het $ zwart, wat met mijne

waarneming in strijd zou zijn. Van de gele haarstreep op de achter-

tarsen, waar Wiedemann van spreekt, zie ik niets.

37. P r o m a c h u s r ii f i p e s Fabr.

Asilus rufipes, Fabr. Syst. ent. 794. 16; id. Enl. syst. IV. 383. 32;

Wied. Dipt. ex. I. 203. 38 ; id. Auss. Zweifl. I. 487. 93 ; — Dasypogon

rufipes, Fabr. Syst. Anil. 169. 23.

Een $ met het etiquet „ Am. Sept.?", afkomstig flit de oude col-

lectie van Raye van Breukelerwaard , in 's Rijks museum te Leiden.
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38. P r o 111 a c li u s t r I c h o n o t u s Wied.

Asilus trichonotus, Wied. Auss. Ziveifi. I. 490. 97.

Exemplaren van Brazilie (Bescke) in het museum te Leiden; een

5 van dezelfde herkomst in mijne collectie.

39. Proctacanthus II e r o s Wied.

Asilus Heros, Wied. Auss. Zweifl. I. 427. 4.

Van deze soort bevindt zich een paartje uit Noord-Amerika , afkom-

stig uit de vroegere collectie van Raye, in 's Rijks museum te Leiden.

40. Proctacanthus brevipennis Wied.

Asilus brevipennis, Wied. Auss. Zweifl. I. 431. 10.

Het 2 uit het Leidsch museum, door Wiedemann aan het slot zijner

beschrijving vermcld, is daar nog aanwezig. Ik zelf bezit een $ uit

Argentina (Weyenbergh) , dat ook tot deze soort scbijnt te behooren,

althans daaraan digt verwant is, gelijk mij ook is medegedeeld door

den beer Mik, die het met de typische exemplaren in bet Weener

museum heeft vergeleken. Werkelijk is Wiedemann's beschrijving

daarop vrij wel van toepassing , met uitzondering echter van de zwarte

veeg aan den voorkant der dijen, die ontbreekt, en van de kleur

der sprieten, waarvan althans de beide eerste leden (het derde is

afgebroken) roodgeel en niet zwart zijn. De genitalien zijn aan mijn

exemplaar niet groot en van roodgele kleur; zij bestaau in een paar

zeer langwerpige, aan 't eind lichtgeel behaarde boven- en een paar

kortere onderkleppen.

41. Proctacanthus rubriventris Macq.

Pr. rubriventris, Macq. Dipt. ex. supp. 4. 87. 11. pi. 8. f. 3; Lynch

Arribalzaga, Asil. Argent, sep. 9. 6; — Erax speciosus, Phil. Verhandl.

zool. hot. Ges. irieu, XV. 693. 3. pi. 26 f. 28.

Van deze groote en prachtige soort bezit ik een zeer gaaf vrouwelijk

exemplaar uit de Argentijnsche republiek, mij door Prof. Weyenbergh

toegezonden.

Reeds voor ik het aangehaalde stnk van den beer Lynch Arribalzaga

gezien had , was ik tot dezelfde conclusie als hij gekomen , dat Erax

speciosus Phil, synoniem is met Proctacanthus rubriventris Macq.

Philippi heeft het $ zeer kenbaar beschreven en afgebeeld, doch

voorbijgezien dat de soort reeds door Macquart was benoemd ; hij
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vergist zich bovendien met haar in het geslacht Erax te plaatsen.

Macquart's beschrijving, die alleen op het $ betrekking heeft, inoge

korter en minder volledig en zijne afbeelding minder juist zijn, bij

eene oplettende vergelijking van al de bijzonderheden blijft er geen

twijfel over, of beide schrijvers hadden dezelfde soort voor oogen.

42. P r o c t a c a n t li u s v i r g i n i a n u s n. sp.

Nigricans; mystace pallide rufo, interdnm pilis nigris marginalibus

mixto ; barba albida ; thorace substriato , abdominisque marginis brunneo-

pollinosis ; ovidncto elongato , nigro nitido ; tibiarum basi castanea ; alis

ex flavido cinerascentibus ; nervis ad alarum apicem et marginem pos-

teriorem leviter fuscano-limbatis. — $ long 23—26 mm. — PI. 10

fig. 5 en 6).

Van donker uitzigt; de glanzig zwarte grondkleur van thorax en

achterlijf min of meer bedekt door geelbruine bestuiving, die op den

thorax onduidelijke langsstrepen vrij laat en aan het achterlijf voorna-

melijk in de zijden en ook eenigszins aan den achterrand der ringen

optreedt; de dunne langgerekte eijerbuis is geheel glanzig zwart; de

bovenste eindkleppen loopen spits toe en zijn langer dan de onderste,

die eene borstelige zwarte beharing dragen. Beharing van den thorax

zwart en vrij kort ; ter wederzijde achter den dwarsnaad eenige stevige

zwarte borstels; aan den achterrand van het schildje en aan beide

zijden van den zeer korten maar verbreeden eersten lijfsring mede

lange zwarte borstels. Kop weinig breeder dan de thorax; gezigtsbult

groot, van boven een vierde van het aangezigt vrij latende, geheel

bedekt door den digten knevelbaard, die bij een der beide exemplaren

geheel bleek roodgeel is, bij het andere daarentegen van boven en

in de zijden met een aantal zwarte haren is vermengd; de kinbaard

bleekgeel of zelfs witachtig. Spieten zwart; het eerste lid van onderen

met een digten bundel zwarte borstels; eindborstel bijna dubbel zoo

lang als het derde lid. Zuiger zeer glanzig zwart
;
palpen zwart , digt

met borstels van dezelfde kleur bezet. Pooten zwart , scheenen aan de

wortelhelft roodachtig kastanjebruin en daar ter plaatse met vaalgele,

doch overigens met zwartachtige beharing; al de borstels der pooten

zwart. Kolfjes zwart. Vleugels merkelijk korter dan het achterlijf,

geelachtig aschgrauw; de aderen aan de vleugelspits en den achter-

rand met flaauwe bruine bezooming; bovenarm der cubitaal-vork met

een aanhangend adertje; tweede achtercel niet naar boven verbreed.
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Twee, met uitzondering van den deels verschillend gekleurden

knevelbaard, geheel gelijke wijfjes van Virginie (Dr. A. Breyer)

in bet museum te Brussel.

13. Proctacanthus senectus n. sp.

Griseus; mystace barbaque albidis; autennis nigris, articulo tertio

parvo apice acuminata , stylo elongato ; tborace vittis quatuor obscuris
>

fusco limbatis ; abdomine maculis dorsalibus fuscis hypopygio maris

et oviducto foeminae nigris subnitidis; pedibus rufis , femoribus antice

nigrosignatis, tarsis piceis; alis byalinis. — i $ long. 26—30 mm.

Kop witacbtig; aangezigt ongeveer een vierde der kopbreedte in-

nemende en aan ruim de onderste belft bultachtig verbeven ; knevel-

baard wit
7

van onderen met eenige gele haren en zelfs een paar

zwarte borstels er tusscben ; kinbaard en bebaring van het acbterhoofd

wit; voorboofd met zwarte beharing; achter de oogen een krans van

gele borstels ; oogen naar onderen tegen den binnenkant met grootere

facetten, wat vooral bij het $ duidelijk is. Sprieten klein, zwart;

bet eerste lid bet langst; het tweede half zoo lang, beiden met

vaalgele beharing; het derde lid weinig langer dan het tweede,

peervormig, spits toeloopend; de eindborstel zoo lang als de beide

laatste sprietleden te zamen, aan de uiterste spits eene kleinigheid

verdikt. Zuiger glanzig zwart; palpen donker, onder den digten

baard half verborgen. Thorax grijs, van bovenvodr den dwarsnaad

met vier iets donkerder langsbanden; de beide middelsten duidelijk,

vrij smal, naar voren iets uiteenloopend, over de geheele lengte van

elkander gescheiden en ter wedcizijde met een zwartachtigen zoom;

de beide zijbanden minder duidelijk en meer vlekkig, soms alleen te

herkennen aan den donkeren zoom langs de binnenzijde ; schildje van

dezelfde kleur als de thorax; het aehterste gedeelte van den thorax

alsmede het schildje met overeindstaande vaalgele beharing, waar-

tusschen zich zwarte borstels mengen; dergelijke borstels, maar iets

steviger, bevinden zich v66r den vleugelwortel en ter wederzijde v66r

het schildje; de borstzijden hebben eene witte beharing en op den

knobbel onder den vleugelwortel staan zwarte borstels. Achterlijf lang

en smal, grijs; aan den voorkant van elken ring een zwartachtige

zoom, in de gedaante eener van achteren afgeronde vlek; in sommige

rigtingen de zijden van het achterlijf bruinachtig; mannelijke genitalien

niet groot, zwart en eenigszins glanzig, met grijze beharing en enkele
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zwarte borstels; tusschen de aan het eind afgeknotte bovenkleppen

steekt van boven een zwart tepelachtig orgaan uit; de onderkleppen

naar het einde spits en aldaar met gele beharing; eijerbuis van

het $ glanzig zwart, met volkomen zoo lang als de beide laatste

lijfsringen. Heupen grijs als de borstzijden ; dijen en scheenen rood-

geel, doch door de digte witachtige beharing grauwachtig rood

schijnende; de voorzijde van al de dijen zwartachtig; tarsen pek-

zwart ; de stekelachtige borstels der pooten alien zwart ; bij het $ ont-

breken deze aan de voordijen ; ook de voethaken zwart , de voetballen

daarentegen brningeel. Kolfjes bruingeel. Vleugels bijna zuiver glas-

achtig ; bij het $ is de tweede helft van den voorrand als zwart

gezoomd, omdat de subcostaal-ader zeer digt langs de randader loopt.

Beide sexen uit Argentina (Weyenbergh).

Bij een der mannelijke exemplaren is de grondkleur der beide

middelbanden donkerder, waardoor de bezooming weinig duidelijk is.

44. Proctacaiitlius brevistylatus n. sp.

Cinereus; antennis nigris, tenuibus; articulo tertio articulis primo

et secundo conjunctis longiori, stylo parvo munito ; thorace lineis

duabus mediis nigris maculisqne lateralibus fuscis ; abdomine fusco-

maculato; pedibus rufls, feinoribus nigrovittatis; tarsis fuscis; alis

hyalinis apud apicem laeviter brunnescentibus , costa (<?) subdilatata.

$ long. 19 mm.

Aschgrauw. Aangezigt bijna een derde der kopbreedte innemende,

witachtig; gezigtsbult tot twee derden der hoogte van het aangezigt

reikende; knevelbaard deels uit witte, deels uit gele borstelharen

bestaande; kinbaard en beharing van het achterhoofd wit; achter de

oogen een krans van zwarte borstels ; de facetten aan de voorzijde der

oogen iets grooter dan de overige. Sprieten zwart, van slanken vorm

;

eerste lid cylindrisch, het tweede kort, het derde iets langer dan de

beide voorgaande te zamen; de eindborstel slechts een derde der

lengte van het laatste sprietenlid. Zuiger en palpen zwart. Thorax

van boven met twee duidelijke zwartbruine langsstrepen , die naar

voren eenigszins uiteenloopen ; ter wederzijde nog een paar donkere

vlekken ; van achteren op den thorax en op het schildje eene vaalgele

beharing , waartusschen eenige zwarte borstels staan ; v66r den vleugel-

wortel enkele grootere zwarte borstels; borstzijden met witte beharing.

Achterlijf cylindrisch, eenigszins platgedrukt; op elk der ringen eene
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grootc zwartbrnine vlek : die van den vierden en vijfden ring duidelijker

,

die van den zesden ring even duidelijk, maar kleiner; genitalien

glanzig blaauwzwart met gemengd gele en zwarte beharing; de

bovenkleppen een paar korte, krorame haken vormende , waartusschen

een behaard zwart tepeltje uitsteekt; van onderen nog een paar om-

gebogen, z"warte> aan 't eind borstelig behaarde tepeltjes. Heupen

grijs als de borstzijden ; de pooten verder roodgeel , de onderkant der

dijen en de voorkant der achterscheenen zwartachtig; tarsen zwart-

bruin ; de voorlieupen , de dijen van onderen en de binnenkant der

seheenen met digte en lange , witachtige beharing ; de stekelige borstels

der pooten zwart; zij ontbreken aan de voordijen; aan het eerste of

de beide eerste leden der tarsen van onderen eene glanzig geelroode

viltige beharing. Kolfjes geel. Vleugels glasachtig, aan de spits en

het laatste gedeelte van den achterrand met eenige geelbruine tint;

aderen zwart ; de voorrand voorbij het midden een weinig verbreed.

Een enkel £ uit Argentina (Weyenbergh).

45. E c c r i t o s i a bar li a t a Fabr.

Asilus barbatus, Fabr. Ent. syst. IV. 379. 12; id. Syst. Anil. 155. 7;

Wied. Dipt. ex. I. 187. 9; id. Auss. Zweifl. I. 439. 22; — Procla-

cantluts barbatus, Macq. Dipt. ex. I. 2. 122. 4.

In mijne collectie bevinden zich een paar wijfjes zonder aanduiding

van vaderland (de soort behoort in Brazilie thuis).

46. E r a x s t y 1 a t u s Fabr.

Asilus stylatus, Fabr Syst. ent. 795. 19; id. Ent. syst. IV. 384. 38;

Wied. Dipt. ex. I. 198. 30; id Auss. Zweifl. I. 402. 57. pi. 6. f. 6; —
Dasypogon stylalus, Fabr. Syst. Anil. 171. 31.

In 's Rijks museum te Leiden bevinden zich twee wijfjes , het eene

van Rio de Janeiro (Bescke), het andere van Wisconsin (Thure

Kumlien).

47. E r a x ra a c u 1 a r i s Wied.

Asilus macularis, Wied. Dipt. ex. I. 193. 19; id. Auss. Zweifl, I.

447. 33; Macq. Dipt. ex. I. 2. 147. 32.

Een S en een % van Rio de Janeiro, benevens nog een S uit

Noord-Amerika in het museum te Leiden; een S van Suriname in

mijne collectie.
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48. Erax macrolabis Wied.

Asilus macrolabis, Wied. Auss. Zweifl. I. 458. 51.

Een 5 van Tenessee (Troost), benevens twee mannetjes uit Noord-

Araevika (afkomstig van de oude collectie van Raye) in 's Rijks

museum te Leiden.

49. Erax auribarbis Wied.

Asilus auribarbis, Wied. Dipt. ex. 1. 186. 8 ; id. Auss. Zweifl. I. 437. 19.

Twee mannetjes van Bahia in het museum te Leiden; in het eene

exemplaar is de vorkcel zonder het gewone terugloopend adertje.

50. Erax labidophorns Wied.

Asilus labidophorus , Wied. Auss. Zweifl. I. 459. 52; — Erax ead
#

Macq. Dipt. ex. I. 2. 110. 7.

Een oud mannelijk exemplaar van Brazilie in het museum te Leiden.

51. Erax s t r i o 1 a Fabr.

Dasypogon striola, Fabr. Syst. Anil. 172. 38; — Asilus striola, Wied.

Dipt. ex. I. 199. 31; Auss. Zweifl. I. 464. 58; — Erax striola, E.

Lynch Arribalzaga, Asil. argent, sep. 51. 35; — Er. maculates,Macq.

Dipt. ex. I. 2. 111. pi. 9. f. 6.

Twee wijfjes van Brazilie in het museum te Leiden.

52. Erax f 1 a v o f a s c i a t u s Wied.

Asilus flavofasciatus , Wied. Auss. Zweifl. I. 470. 68.

Een ? van Rio de Janeiro (Besckej in het museum te Leiden.

53. Erax r u f i h n s Wied.

Asilus rufunis, Wied. Zool. Mag. III. 47. 8; id. Auss. Zweifl. I.

441. 25; — Erax rufinus, Schin. Yerh. zonl. bot. Ges. Wien , XVII

(1867). 393. 84; v. d. Wulp, Notes from the Leyd. mm. IV. 78. 7.

Een mannetje en twee wijfjes, uit Brazilie, in het Leidsch museum.

De kenmerken, door Wiedemann opgegeven, vind ik aan deze

exemplaren terug. De sprieten zijn bleek roodgeel; het eerste lid is

het langst, cylindervormig en van onderen over de geheele lengte,

van boven alleen aan 't eind met zwarte borstels; het tweede lid is

kort, mede met zwarte borstels; het derde niet veel langer, priem-

vormig, met zwarte rugstreep en een zwarten eindborstel, die ten
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minste zoo lang is als het tweede en derde spvietenlid te zaraen. Het

aangezigt is niet breed en wordt van boven nog smaller. Van de

bruinachtige kleur in 't midden van den achterrug, waarvan Wiedemann

spreekt, zie ik niets. De borstels op den thorax en aan dc pooten

zijn alien zwart. De mediastinaal-cel is zwartbruin en vormt eene

donkere streep tegen den voorrand ; de bovenarm der cubitaal-vork

is aan den wortel wel eenigszins hoekig omgebogen , maar mist bij al

mijne exemplaren het terugloopende adertje.

54. E r a x p o g o n i a s Wied.

Asilus pogonias, Wied. Dipt. ex. 1. 198. 29; id. A.uss. Zweifl. I.

460. 54; — Dasypogon barbatus, Fabr. Syst. Anil. 169. 22.

• Een $ van Arizona (Neumogen) in het museum te Leiden.

De aangehaalde besckrijvingen passen beter dan eenige andere op

dit voorwerp.

55. Erax uni color Bell.

Bellardi, Ditt. mess., II. 37. 3.

Van deze soort bevinden zich in het Brusselsche museum eenige

exemplaren van beide sexen , met het etiquet : Guanaxuato , E. Dnges.

De conservatie laat wel te wenschen over , doch is van dien aard

,

dat ook de mannelijke exemplaren (Bellardi beschrijft alleen het ?)

zich met voldoende zekerheid laten determineren. Bellardi kon geen

melding maken van de sprieten; ougelukkig is ook aan al de boven-

bedoelde voorwerpen althans het derde sprietenlid afgebroken; de

beide eerste leden zijn zwart , het tweede met vele zwarte borstels

bezet. De kenmerken van het $ zijn alien (met uitzondering van de

genitalien) ook op het $ toepasselijk- de digte beharing en vooral de

lange manen op den hoog gewelfden, kielvormigen thorax zijn zeer

in 't oogvallend. De vleugels van het $ zijn aan de tweede helft van

den voorrand verbreed; de randcel is geelbruin; de beide daaronder

gelegen cellen vertoonen een aantal dwarsplooijen. De mannelijke

genitalien zijn zeer groot, naar boven omgebogen, glanzig zwart; de

bovenste aanhangsels aan 't einde stomp ; de onderste , die iets korter

zijn, in eene spitse punt geeiudigd en van onderen aan de basis

met een stevigen , krommen doom ; de beharing dezer deelen grooten-

deels zwart, aan 't eind der bovenste aanhangsels blond.
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56. Erax senilis Wied.

Asilus senilis, Wied. Auss. Ziveifl. I. 471. 70; Walk. List , II.

400; — Erax senilis, E. Lynch Arribalzaga, Asil. argent, sep.

47. 32.

Ik ontving drie mannetjes en vier wijfjes uit Argentina van Prof.

Weyenbergh. De uitvoerige beschrijving van den heer Lynch past

volkoraeu op deze vrouwelijke exemplaren ; de mannetjes komen daar-

mede ook wel overeen, met uitzondering evenwel, dat zij geene

zwarte borstelharen van boven in den knevelbaard dragen en ook de

beharing der palpen niet zwart, maar witachtig is. Daar zij overigens

geene afwijking vertoonen, meen ik ze tot dezelfde soort te mogen

rekenen. De grootte der voorwerpen, zoowel van de eene als van de

andere sexe, loopt nog al uiteen en verschilt van 11 tot 16.5 mm.

57. Erax bilineatus n. sp.

Ex cinereo ochraceus; thorace lineis duabus fuscis, antice divergen-

tibus; antennarum articulis duobus primis flavis, articulo ultimo nigro

;

haustello palpisque nigris; femoribus nigricantibus, supra rufis; tibiis

rufis, posticis dimidio apicali nigro; tarsis nigris, anticorum articulis

basalibus rufis; alis flavescentibus. — $ long. 10 mm.

Aangezigt witachtig, zonder bult, ongeveer een vierde der kop-

breedte innemende ; knevelbaard geelachtig wit ; zuiger en palpen

zwart, de laatsten met zwarte borstels; kinbaard en beharing van

het achterhoofd wit ; borstelkrans achter de oogen geel. Sprieten slank

;

de beide eerste leden geel, het derde naauwelijks zoo lang als het

eerste , even als de eindborstel zwart. — Thorax , schildje en achterlijf

grijsachtig okergeel; op den thorax twee zwartbruine, naar voren uit

elkander wijkende en van achteren ineenloopende langsstrepen , waar-

nevens de kleur, althans in sommige rigtingen, tot het bruinachtige

neigt; de ruimte van voren tusschen de beide strepen blijft steeds

licht; borstzijden aschgrauw; geheel van achteren op den thorax en

in de zijden voor den vleugelwortel staan eenige zwarte borstels; twee

dergelijke bevinden zich aan den achterrand van het schildje. Achterlijf

naar het einde gelijkmatig spits toeloopend; de buik zwartachtig; de

eijerbuis glanzig zwart, korter dan de laatste ring, bijna niet zamen-

gedrukt. Pooten roodgeel; de heupen aschgrauw; de dijen aan den

onder- en voorkant benevens hare geheele spits, ook de spits der
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scheenen en der eerste tarsenleden zwartachtig ; de laatste tarsenleden

geheel zwart of zwartbruin; aan de achterscheenen is de donkere

kleur tot ongeveer de halve lengte uitgebreid; de stekelige borstels

der pooten grootendeels zwart, slechts hier en daar een enkele van

bleekgele kleur. — Kolfjes geel. — Vleugels met geelachtige tint en

bruingele aderen; de randader daar waar de hulpader eindigt zwart;

de cubitaal-vork vrij breed, haar bovenarm sterk gebogen nit den

hoofdtak ontspruitende en aan de bogt met een zeer klein ader-

rudiment; middeldwarsader iets v66r het midden der schijfcel.

Een 5 van Argentina (Weyenbergh).

Wegens het ader-rudiment aan de vorkcel meen ik dat deze kleine

doch fraaije soort niet beter dan in het geslacht Erax kan worden

geplaatst; zij wijkt echter van andere soorten af door de korte en

minder zamengedrukte eijerbuis en de niet hoekige maar afgeronde

ombuiging van den bovenarm der cubitaal-ader.

Erax flavidus Macq. (Dipt. ex. I. 2. 114. 15) , — wel te onder-

scheiden van Asilus flavidus Wied. (Auss. Zweifl. I. 473. 74), die ook

tot het genus Erax behoort, — zou misschien in aanmerking kunnen

komen, ware het niet dat van deze de palpen geel worden genoemd.

Ik ontving van Prof. Weyenbergh nog een paar Argentijnsche Erax-

soorten, die ik niet weet te detei'mineren , doch alleen wijfjes; ik

geloof daarom wel te doen met de beschrijving te wachten, tot ik

zoo gelukkig zal zijn ook de andere sexe te leeren kennen; voor E.

bilineatus heb ik te dien opzigte eene uitzondering gemaakt, omdat

deze bijzonder kenbaar is.

58. Mochtberus Trnqnii Bell.

Asilus Truquii, Bellardi, DHL mess. II. 52. 2.

Twee wijfjes van Guanaxuato (E. Duges) in het Brusselsche museum.

De beschrijving , door Bellardi van het £ gegeven
,

past zoo goed

op deze vrouwelijke exemplaren , dat de determinatie niet twijfelachtig

kan zijn. De eijerbuis is glanzig zwart, van ter zijde zamengedrukt

,

de bovenklep aan 't eind met ronde lamellen , die met korte stekeltjes

bezet zijn.

59. Epitliriptus a 1 b i s e t o s n s n. sp.

Cinereus; antennis nigris; facie, mystace barbaque albis; thorace

lineis duabus maculisque lateralibus fuscis; abdomine nigricante; seg-
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mentorura limbo postico albido; peclibus runs, femorum parte antica
,

tibiarum apice, tarsorum anteriorum articulis tribus ultimis tarsisque

posticis totis nigris; pedorum setulis albescentibus ; alis flavidis. —
(? 5 long. 13 mm.

Volgens Scbiner's analytische tabel der Asiliden-genera meen ik deze

soort tot bet geslacht Epithriptus Low te moeten brengen.

Aangezigt naar boven versmald, aan de onderste helft bultig ver-

heven , wit even als de kuevelbaard en de beharing van kin en achter-

hoofd; tegen de kruin achter de oogen eene rij van zwarte borsteltjes.

Sprieten zwart; bet eerste lid cylindrisch, met bleekgele beharing;

het tweede kort (het derde aan mijne beide exemplaren afgebroken);

zuiger en palpen zwart. Thorax en schildje aschgrauw; op den rug

van den thorax twee donkerbruine, van voren iets uiteenwijkende

langsbanden , en daarbuiten nog een paar donkere , niet scherp be-

grensde vlekken; achter op den thorax eenige zwarte borstels. —
Achterlijf zwartachtig, met lichtgrijzen achterrand der ringen; aan

de vier voorste ringen voor de insnijdingen borsteltjes, waarvan die

in de zijden witachtig, die op den rug zwart zijn; mannelijke geni-

talien kolfacktig, omhoog gebogen ; de bovenkleppen glanzig, aanvan-

kelijk zwartbruin met deels zwarte, deels geelachtige beharing, naar

het einde roestkleurig met bleekgele beharing; daartusschen steekt

een klein, behaard, zwart tepeltje uit; eijerbuis van het $ glanzig

zwart, een weinig doch niet sterk zamengedrukt , ongeveer zoo

lang als de beide laatste lijfsringen. — Footen roodgeel; de heupen

aschgrauw; de dijen aan den voorkant zwart, wat bij het 2 tot eene

zwarte veeg is beperkt; voorts de spits der scheenen, althans der

achterscheenen , de laatste leden der voorste tarsen, benevens de ge-

heele achtertarsen zwart of zwartbruin ; beharing der pooten witachtig,

vooral lang en digt aan de voorheupen ; de stekelige borstels der

pooten bleekgeel, alleen sommigen aan de tarsen zwart. — Kolfjes

geel. — Vleugels met geelachtige tint en zwartbruine aderen; middel-

dwarsader iets voorbij het midden der schijfcel.

Een enkel paartje van Argentina (Weyenbergh).

Verwant schijnen te zijn Asilus {Epithriptus) niveibarbus en albospi-

nosus Bell. {DHL mess. II. 53. 4 en 54. 5), die echter beiden onder-

scheiden zijn door zwarte borstels boven in den knevelbaard ; niveibarbus

bovendien door roodachtige vlekken in de borstzijden, dito zijden en

onderkant des achterlijfs, het geel bestoven schildje en eene zwarte
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veeg aan de voorscheenen ; albospinosus nog door de zwarte behaving

der beide eerste sprietleden, den gelen achterzoom der lijfsringen en

de donkerder pooten en vleugels.

THEREVIDAE.

Psilocephala nigra Say.

Thereva nigra, Say, Journ. ac. Phil. III. 40. 2; Wied. Auss. Zweifl.

I. 235. 12.

Een <? uit Mexico (Duges) in bet museum te Brussel.

LEPTIDAE.

1. Leptis plumbea Say.

L. plumbea, Say, Journ. ac. Phil. III. 39. 10; Wied. Anas. Zweifl.

I. 228. 15; — L. griseola, v. d. Wulp, Tijdschr. v. Enlom. X. 142.

14. pi. 4 f. 5.

Een 2 van Wisconsin (Tbure Kumlien) in 's Rijks museum te Leiden.

Bij nadere vergelijking van Wiedemann's beschrijving, moet ik

erkennen, dat Low juist heeft gezien , toen hij mijne soort met

L. plumbea identificeerde.

2. Leptis mystacea Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 1. 30. 1. pi. 3 bis f. 2.

Van Wisconsin (Thure Kumlien) in bet Leidscbe museum, van

Quebec (Provancher) in dat te Brussel.

3. Leptis li i r t a Low.

Low, Dipt. Amer. Sept. Cent. I. 21.

Een S van Quebec (Provancher) in het Brusselsche museum.

4. Chrysopila quadrat a Say.

Leptis quadrala, Say, Journ. ac. Phil. III. 35.3; Wied. Auss. Zweifl.

I. 226. 11; — Leptis fumipennis, Say, 1. c. 37. 7; Wied. 1. c I.

227. 12; Walk. List, 1.217; — Leptis reflexa, Walk. List, 1.216; —
Chrysopila dispar, v. d. Wulp, Tijdschr. v. Ent. X. 143. 15 pi. 4,

f. 6-11.

Een $ van Quebec (Provancher) in het museum te Brussel; beide

sexen uit Wisconsin (Thure Kumlien) in dat te Leiden.
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5. Chrysopila a p i c a 1 i s n. sp.

Fusca; abdominis basi pedibusque testaceis; tarsorum articulis

ultimis obscuris; alis subkyalinis, ad apicem leniter infuscatis; stig-

mate nervisque fuscis; nervi cubitalis ramo superiori in medio cur-

vato. — $ 2 long. 5.5—7 mm.

Het $ zwartbruin , het 2 meer tabaksbruin. Kop, sprieten en pal-

pen zwartachtig; zuiger vuilgeel; voorhoofd van het $ met eene

langsgroeve en boven de sprieten met een smal geelachtig dwarsbandje.

Sprieten zeer kort, het derde lid rondachtig, met langen eindborstel.

Bij het $ de schouderknobbels , eene vlek binnenwaarts van den

vleugelwortel . de borstzijden, de zijden van den achterrug> de eerste

lijfsring en het begin van den buik bruingeel; bij het % is van deze

teekening weinig te zien, daarentegen op den thorax eene aanduiding

van drie breede donkere dwarsbanden; eijerbuis bruingeel. Pooten

bruingeel, het eind der tarsen zwartbruin. Kolfjes zwartbruin met

geelachtigen steel. Vleugels breed, zeer glanzig, bijna glashelder , aan

de spits een weinig verdonkerd; aderen zwartbruin; randvlek roet-

bruin ; bovenarm der cubitaal-vork in 't midden opgebogen , zoodat

de spitshelft der vorkcel merkelijk breeder is dan de wortelhelft;

middeldwarsader digt bij den wortel der schijfcel; de bovenste der

uit deze eel ontspruitende langsaderen ver naar achteren gerukt.

Beide sexen van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brussel.

De soort schijnt zeer verwant aan Cfir. americana Schiner (Dipt.

Nov. Reise, 197. 4); ik kan haar echter niet als zoodanig bestemmen

,

omdat Schiner niet spreekt van den gelen wortel des achterlijfs en

hij daarentegen de vleugels als bruingeel getint noemt; voorts heet

bij hem de bovenarm der vorkeel aan de basis hoekig omgebogen.

EMPIDAE.

Syneclies simplex Walk.

S. simplex, Walk. Dipt. Saund. 165 pi. 5. f. 7; — S. punctipennis
,

v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entoni. X. 139. 12. -pi. 3. f. 18—21.

Een $ van Wisconsin (Thure Kumlien) in 's Rijks museum te Leiden.

Toen ik mijne S. punctipennis beschreef, was mij de aangehaalde

beschrijving van Walker en de daarbij gevoegde afbeelding van Prof.

Westwood nog onbekend.
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D0LICH0P0DAE.

1. P s i 1 o p ii s grisoprasius Walk.

Ps. efirysoprasij Walk. List., III. 646; — Ps. chrysoprasius , Low

Neue Beitr. VIII. 90; Moit. Dipt. N. Am. II. 265. 10.

Eenige exemplaren van beide sexen, van Guadeloupe en Martinique

(Delaunay), in het museum te Brussel.

2. P s i I o p u s equestris Fabr.

Musca equestris, Fabr. Syst. enl. 7S2. 50; id. Ent. sijst. IV. 340.

119; — Dolichopus equestris , Fabr. Syst. A nil. 268. 7; — Psilopus

equestris, Wied. Auss. Zweifl. II. 214. 3.

Een paartje uit Argentina (Weyenbergh).

De juistbeid der determinatie is verzekerd door den beer Mik , die

zoo goed was mijne exemplaren met Wiedemann's typen in bet Weener

museum te vergelijken.

3. Psilopus longisetosns n. sp.

Chalybeo-viridis nitidus, nigro-setulosus; abdominenigro-fasciato; pedi-

bus testaceis, femoribus nigris; antennis nigris , seta apicali corpore lon-

giori; alis cinerascentibus, praeter umbram costalem dilute infuscatam

,

immaculatis ; tegulis pallide setulosis ; halteribus obscure testaceis. —
$ long. 6 mm. — (PI. 10 fig. 7).

Glanzig metaalacbtig groen, van boven meer tot bet staalblaauwe

neigende. Kop meer breed dan hoog; voorhoofd staalblaauw; aange-

zigt metaalgroen , naar onderen sterk versmald , in 't midden met eene

wit bestoven dwarsgroef; kinbaard geelacbtig; op den scbedel eenige

stevige zwarte borstels. Sprieten zwart; het tweede lid het grootste,

van onderen met borstels ; het derde zeer klein , als 't ware het wor-

tellid vormende van den zeer langen sprietborstel ; deze naar boven

opgebogen, bijna anderhalfmaal ter lengte des ligchaams , aan de basis

dikker, doch langzamerhand verdunnende, aan het eind haarvormig.

Zuiger bruingeel; palpen zwart. Borstzijden met eenige ascbgrauwe

bestuiving; achterlijf naar achteren versmald, met zwarten zoom

langs de insnijdingen. Op den thorax lange zwarte borstels; twee

dergelijke aan den achterrand van het schildje; ook het achterlijf
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rondom met vele uitstaande donkere boistels. Hypopygiuni matig

groot, zwartbruin; de bovenste aanhangsels kort, naar het einde

verbreed; de onderste aanhangsels langer en smaller, aan 't eind op-

gebogen en aan den wortel van onderen met een doornachtig , lang

behaard uitsteeksel. Pooten vuil roodgeel; heupen zwart met witten

weerschijn; dijen zwart, de voorste aan de spits bruingeel; achter-

scheenen en al de tarsen bruinachtig, de laatste tarsenleden zelfs

donkerbruin ; onder aan de dijen eene vrij lange , blonde beharing.

Vleugelschubben met bleekgele borsteltjes; kolfjes geelbruin. Vleugels

groot, grijsachtig, sterk iriserend; tegen den voorrand, voorbij de

uitmonding der subcostaal-ader, eene lichtbruine schadnw , die zich

slechts tot de cubitaal-ader uitstrekt; aderen zwartbruin; de voor-

rand aan den wortel met korte borsteltjes bezet; uitmonding der

subcostaal-ader op de halve vleugellengte , die der radiaal-ader digt

bij de vleugelspits; cubitaal-acler gebogen; discoidaal-ader regthoekig

omgebogen en voorbij de ombuiging niet voortgezet ; eerste achtercel

naauw geopend; schijfdwarsader zacht geslingerd, op twee derdenvan

de eerste achtercel ingewricht.

Een $ van Brazilie, in het museum te Brussel.

Te vergeefs heb ik naar eene beschrijving gezocht, die op deze

soort past. Voigens Low (Mon. Dipt. N. Amer., II. 230) zouden al

de tropische soorten van het geslacht Psilopus zwarte borsteltjes aan

de vleugelschubben hebben: de bovenbeschreven sooit, die zoo] wegens

de herkomst als wegens haar geheele maaksel onder de tropische

vormen moet worden gerekend, weerspreekt die stelling.

4. Argyra albicans Low.

Low, Neue Beilr. VIII. 45. 1; id. Moiwijt: Dipt. IS. Amer. II. 125.

Een S uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

5. S c e 1 1 ii s poliogaster Phil.

Hydatostega poliogartva , Phil. Ver/i. zool. hot. Gat. Wien ,
XV

(1865) 780 pi. 28 f. 52.

Een exemplaar uit Chile in mijne collectie; het stemt volkomen

met Philippi's beschrijving en afbeelding overeen.
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SYRPHIDAE.

1. i' eri a barkipes Low.

Low, Xeue Beitrage I. 19. 18.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh). Het korat tot in de minste

bijzonderheden met Low's beschrijving van het £ overeen; alleen is

de lange behaving aan de binnenzijde der middenscheenen niet aanwezig.

2. Volucella o b e s a Fabr.

Syrphits obesus, Fabr. Syst. ent. 763. 5; Ent. syst. IV. 282. 15;

Syst. Aiitl. 227. 14; — Volucella obesa, Wied. Au ss. Zweifl. II. 199.8;

Macq. Suit, a Buft. Dipt. I. 494. 5; Bigot, in R. de la Sagra, Hist.

phys. pol. el nat. de Hie de Cuba, 801; — Ornidia obesa, St. Farg.

et Serv. Encyd. meth. X. 786.

Deze over bijna geheel Zuid-Amerika verspreide en ook in tropisch

Azie en Afrika voorkomende soort is in schier alle collectien ver-

tegenwoordigd. In het Brusselsche museum vond ik exemplaren van

Mauritius (de Robillard), van Guadeloupe (Delaunay) en uit Brazilie

(de Lacerda) ; in 's Rijks museum te Leiden en in mijne colleetie

bevinden zich exemplaren van Brazilie, Suriname, Columbieen Caracas;

ik bezit een voorwerp , waarbij de vlek op de vleugels geheel ontbreekt.

3. Volucella scutellata Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 2. 25. 9. pi. 6 f. 2; Blanch, bij Gay, Hist. (is.

II pot. de Chile, VII. 405. 1. pi. 4 f. 6; v. d. Wulp. Notes from the

Leyd. mus. IV. 79. 8.

Een £ uit Chile in 's Rijks museum te Leiden.

De uitdrukking van Macquart: „bord posterieur de l'ecusson a six

petits tubercules termines chacun par une soie" is minder juist: het

zijn geene borstels, maar inderdaad zes zwarte doorntjes, die aan

het grondstuk wratachtig verdikt en drie aan drie over den rand

verdeeld zijn. Door dit kenmerk nadert de soort tot het geslacht

Temnocera ; het derde sprietenlid is echter van voren naauwelijks iets

ingedrukt. Bij dit exemplaar ziju de gele kanten van den thorax

bijna niet aanwezig en is de kleur der sprieten vrij donker bruingeel.

4. Volucella n o t a t a Big.

Bigot, Annates de la Sac. entorn, de France, 5e ser. V. 475. 6.

Beide sexen, uit Argentina (Weyenbergh).
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De beschrijving past geheel op deze voorwerpen. Het zeer lang-

werpige derde sprietenlid loopt naar het uiteinde vrij spits toe en is

aan de voorzijde eenigszins uitgebogen; de oogen zijn in beide sexen

duidelijk behaard. Bij het S is de behaving van den kop zoowel als

van het geheele ligcbaam zeer digt en vrij lang; ook de pooten en

vooral de buitenzijde der achterscheenen hebben eene zeer digte,

nitstaande beharing. Bij het ? is de kleur van het schildje niet

geelachtig, maar donker en metaalglanzend als de geheele thorax.

5. Teranocera s p i n i g e r a Wied.

Volucella spinigera, Wied. Aitss. Zweifi. II. 197. 5; — Temnocera id.

Macq. Dipt. ex. II. 2. 27. pi. 7. f. 1.

Drie mannetjes en drie wijfjes uit Argentina (Weyenbergh).

Wiedemann's beschrijving is in de voornaamste punten op deze

exemplaren toepasselijk. Volgens hem zijn de zijden en de achterrand

van den thorax , even als het schildje „ rein braun " ; ik vind dit

zoo bij twee vrouwelijke voorwerpen ; bij het derde vvijfje zoowel als

bij de drie mannetjes is de thorax geheel donker
7
glanzig zwart met

iets metallieken gloed; het schildje is evenwel bij al de exemplaren

meer brain , terwijl ook het achterlijf bij alien tot het brnine neigt.

De vleugelvlek is bij de drie mannetjes volkomen zooals Wiedemann

die beschrijft, doch bij de wijfjes is daarvan slechts een spoor te

vinden , 't zij in eene donkere bezooming der aderen daar ter plaatse

,

waardoor de vlek in eenige kleinere vlekken is opgelost (2 exemplaren)

,

of wel (bij een exemplaar) in eene niet zwartbruine, maar licht

bruinroode vlek, die met de bruinachtige tint aan den vleugelwortel

is ineengesmolten.

De grootte mijner voorwerpen loopt nog al uiteen; het grootste is

12.5 mm., het kleinste slechts 9 mm. lang (Wiedemann geeft 5] 1.

- ongeveer 11.5 mm. aan). De oogen hebben in beide sexen eene

digte, maar korte, witachtige beharing. Het voorhoofd steekt bij het

$ merkelijk meer vooruit dan bij het $; het aangezigt is bij beiden

onder het midden bultig verheven (zie PI. 10 f. 8).

Het geslacht Temnocera werd in 1825 in de Encyclop. method.

(dl. X p. 786) opgerigt voor eene Syrphide uit China (7'. violacea),

die zich onderscheidt door het derde sprietenlid , dat aan de voorzijde

in 't midden is ingedrukt, en door het schildje, dat aan den achter-
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rand met doorntjes is gewapend, doch welke soort overigens met

die van het geslacht Volucella overeenkomt.

Dezelfde kenmerken worden ook aangetroften bij Volucella spinigera

Wied., die in Zuid Amerika niet zeldzaam is en die ik eer nog als

type van het geslacht Temnocera zou willen besehouwen, omdat er

nog meer Zuid-Amerikaansche soorten zijn,

Wiedemann meende het nieuwe genus niet te kunnen aannemen;

hij laat het met Volucella vereenigd en beschrijft Temnocera violacea

onder den naara van Volucella mutata. Macquart daarentegen, die er

steeds op uit is om de generieke benamingen , door zijne landgenooten

ingevoerd , in stand te houden , neemt het geslacht Temnocera af-

zonderlijk op. Jn zijne Dipteres exotiques legt hij een bijzonder gewigt

op den meer langwerpigen vorm van het derde sprietenlid (zie o. a.

zijne tabel der Syrphiden in het aangehaalde werk). Op zich zelf is

dit laatste kenmerk geheel onvoldoende , om het gesl. Temnocera van

de overige Volucella's te onderscheiden , want onder de exotisehe

soorten der laatsten zijn er, die zelf's een veel langer derde sprieten-

lid bezitten dan de Temnocera-sooYten
; een voorbeeld daarvan levert

Volucella notata Big. (hiervoren onder n°. 4 behandeld); toch is deze

volstrekt geene Temnocera, want het derde sprietenlid is, in stede

van in 't midden ingedeukt , integendeel aan de voorzijde een weinig

bol, en evenmin zijn er doornen aan het schildje te vinden.

Als men uitsluitend op de Europesche soorten van Volucella acht

geeft, dan zou de generieke afscheiding van het geslacht Temnocera

alleszins gewettigd zijn, want inderdaad, bij al de overeenkomst in

habitus, aderbeloop enz., vormen het langwerpige, nitgesneden

sprietenlid en het doornige schildje een zeer in 't oogvallend onder

-

scheid. Bij het onderzoek van sommige exotisehe voorwerpen blijkt

evenwel dat deze kenmerken geen scherpe afscheiding vormen. Zoo ken

ik eene soort (Volucella decorata Walk., waarvan ik een exemplaar uit

Padang bezit) , die bijzonder korte , maar toch ingedrakte sprieten

heeft, terwijl het schildje volstrekt ongedoornd is; zij bezit ook

geenszins den korten ineengedrongen vorm der Tern nocera -soorten en

komt in habitus meer overeen met onze Volucella zonata ; daarentegen

heeft Volucella scutellata Macq. uit Chile (zie hiervoren n°. 3) een

doornig schildje, maar geen ingedeukte sprieten.

Toch zou ik het geslacht Temnocera niet uit het systeem willen

verbannen , want bij het groote aantal exotisehe soorten van
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Volucella blijft het altijd wenschelijk om eenige, die zich zoo bijzonder

onderscbeiden , in een afzouderlijk genus op te nemen. Het best zal

zijn zich voor het geslacbt Temnocera te bouden aan de kenmerken,

oorspronkelijk in de Encycl. metfi. opgegeven, met eenige wijziging

nogtans , die sedert door de kennis van verschillende exotiscbe Volucclla-

soorten noodig is geworden. Ik meen dat bet genus op de volgende

wijze zou kunnen worden gekarakteriseerd

:

Vrij groote Syrpbiden van breeden, gedrongen eironden vorra.

Kop iets breeder dan de thorax; aangezigt gewelfd, weinig of

niet vooruitstekend , ver onder de oogen afdalende, soras bijna

kegelvorinig verlengd. Oogen kort en digt behaard, althans bij S.

Sprieten korter dan bet gezigt ; het derde lid langwerpig , in 't midden

aan de voorzijde, somwijlen ook aan de achterzijde ingedeukt; spriet-

borstel duidelijk gevederd. Schildje aan den achterrand met korte

borstelachtige doorntjes. Achterlijf gewelfd, eenkleurig d. i. zonder

vlekken of banden. Al het overige , ook het aderbeloop der vleugels

,

als bij Volucella.

6. Temnocera recta n. sp.

Nigra submetallica ; capite flavido ; fronte non producto ; epistomate

perpendiculare ; scutello et (in $) thoracis limbis testaceis ; alis praeter

punctum nigrum costalem immaculatis. —• $ % long. 9— 11 mm.

In den regel kleiner dan T. sphiigera en overigens van haar onder-

scbeiden door ongevlekte vleugels, het niet vooruitstekende voorhoofd

en een regtstandig, niet bultig aangezigt (zie PI. 10 f. 9).

Kop wasgeel , aangezigt met weinig in 't oog vallende geelachtige

bebaring; de digte beharing der oogen geelgrauw, in $ langer, ook

langer dan bij spinigera $. Sprieten roestkleurig , nog niet tot de

halve gezigtslengte afdalende ; het derde lid in 't midden ingekuepen

,

aan het einde een weinig verdonkerd; sprietborstel zwartbruin, van

boven langer bevederd dan van onderen. Thorax en achterlijf glanzig

zwart, met metaalachtigen gloed; schildje doorscbijnend bruingeel;

bij bet 2 °°k de zijden van den thorax zoo gekleurd; behariug van

den thorax en het schildje donkerbruin (c?) of meer bruingeel (?)

;

achterlijf fijn gestippeld, met uiterst korte zwartachtige beharing.

Pooten zwart. Vleugels glasacbtig, met uitzondering van een klein

zwartbruin stipvormig vlekje aan de uitmonding der hulpader, ge-
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heel ongeteekend ; aderen geelbruin ; middeldwarsader donkerder ; bij

het $ de mediastinaal-cel met geelachtige tint.

Een enkel paartje uit Argentina (Weyenbergh).

7. Temnocera s e t i g e r a 0. Sack.

0. Sack. West. Dipt. 334.

Een gaaf $ van Arizona in Noord-Amerika (Neuniogen) in 's Rijks

museum te Leiden.

Aan de zeer duidelijke beschrijviug van Osten Sacken is niets toe

te voegen. De soort is zeer kenbaar aan het kegelvormig verlengde

aangezigt (PI. 10 fig. 10) en de langere, niet doornige borstels aan

den achterrand van het schildje.

8. Scricomyia 1 a p p o n a Linn.

Musca lappona, Linn. Faun. suec. 1794; — Syrphus lapponum
,

Fabr. Spec. ins. II, 422. 4; id. Ent. syst. IV. 2807; id. Syst. Anil.

226. 7; — Syrphus lappona. Fall. Syrph. 20. 8; — Scricomyia lappona,

Latr. Gen. Crust. IV. 322; Meig. Syst. Beschr. III. 344. 3; Macq.

Suit, a Buffon, Dipt. I. 496. 3; Zett. Ins. lapp. 590. 2; id. Dipt.

Scand. II. 646. 4; Schiner, Faun, auslr. I. 331.

Beide sexen uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

In den Catalogus der Noord-Amerikaansche Diptera van den Baron

Osten Sacken wordt deze soort niet anders vermeld dan met aan-

haling van Volucella lappona uit 0. Fabricius' Fauna grocnlatulica,

in de veronderstelling dat deze dezelfde is als Scricomyia lappona.

Dat zij in Canada voorkomt, kan nu als zeker worden aangenomen.

Genus Eristalis Latr.

Van dit geslacht zijn mij 13 Amerikaansche soorten bekend, die

zich op de volgende wijze laten onderscheiden

:

a. Sprietborstel gevederd /'.

Sprietborstel naakt '/.

b. De beide laatste achterlijfsringen zeer glanzig

koperkleurig Bastardi Macq.

(N. Am.).
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De beide laatste achterlijfsringen, ofschoon

soms glanziger dan de voorgaande, niet

koperkleurig c.

c. Mondrand en het onderste gedeelte der wangen

zwart .
' fiirtus Low.

(N. Am.).

Mondrand en wangen door de geelgrauwe haar-

bekleeding of de bleekgele bestuiving geheel

bedekt nemorum? L.

(N. Am.).

d. Schildje geel of bruingeel , steeds ongevlekt . e.

Schildje zwart of pekbruin, voor het minst

met zwarte zijvlekken j.

e. Haarbekleeding van den thorax eenkleurig. . f.

Haarbekleeding van den thorax lichte en don-

kere dwarsbanden vormende i.

f. Achterdijen verdikt g.

Achterdijen onverdikt //.

g. Pooten eenkleurig zwart, alleen met gele tarsen. pygolampusWied.

(Brazilie).

Pooten zwart met gele knieen en wortel der

scheenen tenax L.

(N. Am.).

h. Op de metaalglanzende derde en vierde achter-

lijfsringen eene ronde fluweelzwarte midden-

vlek dimidiatits Wied.

(N. Am.).

Op de fluweelzwarte derde en vierde achter-

lijfsringen een metaalglanzende, van voren

ingekeepte dwarsband bogotensis Macq.

(Z. Am.).

i. Pooten grootendeels roodgeel ; de subcostaal-cel

,

cubitaal-cel en het eind der eerste achtercel

met grauwe kern vinetorum F.

(N. en Z. Am.).
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Pooten zwart, alleen met de uiterste knieen

en den wortel der voorste scheenen geel. . agrorum F.

(Z. Am.).

,/'. Ligehaam nagenoeg geheel onbehaard ; oogen

naakt unicolor n. sp.

(Guadeloupe).

Ligchaam behaard, even als de oogen . . . k.

I;. Sclnldje geel met zwavte zijvlekken . .

Schildje geheel zwart

/. Achterlijf met bruingele zijvlekken . .

Achterlijf eenkleurig metaalachtig zwart

juadraticornis Macq.

(Chile).

. /.

. furcatus Wied.

(Z. Am.).

. aeneus Fabr.

(N. Am.).

9. E r i s t a 1 i s R a s t a r d i Macq.

Er. Bastardi, Macq. Dipt. ex. II. 2. 35. 7. pi. 9 f. 1 ; — Er.

nebulosis, Walk. List, III. 616.

Eenige exemplaren uit de omstreken van Quebec (Provancher) in

het Brusselsche museum.

10. Eristalis hi r t n s Low.

Er. hirtus, Low, Dipt. Amer. sept. Cent. VI. 66; Ost. Sack. West.

Dipt. 335; — Er. temporalis, Thomson, Dipt. Eug. Reset, 490. 77.

Een paartje van Arizona (Neumogen) in het museum te Leiden.

11. Eristalis n em or am? Linn.

Musca nemorum, Linn. Faun. suec. 1761 ; — Eristalis nemorum , Meig,

Syst. Bescfir. III. 394. 16; Schiner, Faun, austr. I. 336.

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het Brus-

selsche museum aanwezig, kan ik tot geen der beschreven Noord-

Amerikaansche soorten brengen. Het gelijkt echter zoodanig op onze

inlandsche E. nemorum , dat ik geloof beter te doen het als zoodanig

zij 't ook met twijfel, te bestemmen dan het als eene nieuwe soort

te beschrijveii. Mijn twijfel wordt vooral veroorzaakt 1°. omdat het

kleiner is (slechts 9.5 mm.) ;
2°. omdat de sprieten en ook de spriet-

borstel zwart zijn; 3°. omdat de gele vlekken van het achterlijf

grooter zijn en zich ook over den derden ring uitstrekken.
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12. Eristalis py go] am pus Wied.

Wied. Ams. Zweifl. II. 161. 12.

Een <? van Brazilie (Bescke) in 's Rijks museum te Leiden; nog

een tweede $ aldaar, dat zich. indertijd bevond onder Braziliaansclie

insecten, afkomstig van wijlen van Eyndhoven.

13. Eristalis ten ax L.

Mused tenaa), Linn. Faun. suee. 1799; — Syrphus tenax, Fabr.

Ent. syst. IV. 288. 36; Fall. Syrpli. 26. 17; Zett. Ins. lapp. 594. 7;

id. Dipt, scand. III. 661. 7; — Eristalis tenax, Fabr. Syst. Anil. 238.

24; Meig. Syst. Beschr. III. 385. 4; Maeq. &«/. a Buff. Dipt. 1.504.

11; Schin. Faun, austr. I. 334; — ilfusca porcina, de Geer, Jws. VI.

98. 1; — Conops vulgaris, Scop. EW. rar//. 354. 960.

Twee mannetjes uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

14. Eristalis d i in i d i a t u s Wied.

Er. dimidiatus, Wied. Auss. Zweifl. II. 180. 41; — En niger , Maeq.

Suit, a Bit/]'. Dipt. I. 505. 15; — Er. VHerminieri, Maeq. Dipt. ex.

II. 2. 55. 38; — Er. chalybeus, Maeq. Dipf. ere. II. 2. 55. 39; —
Er. ineisuralis, Maeq. Diy>/. e#. supp. 4. 139. 64; — Er. infleams

,

Walk. lis/, III. 617.

Een <? uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het Brussel-

sche museum.

15. Eristalis b o g o t e n s i s Maeq.

Maeq. Dipt. ex. II. 2. 52. 3; v. d. Wulp, Notes from the Leyd.mus.

V. 79. 9.

In het Leidsch museum bevindt zich een <? en ik zelf bezit beide

sexen van deze soort, alien uit de Argentijnsche republiek en door

Prof. Weyenbergh overgezonden.

Macquart kende alleen het $; zijne beschrijving past op mijne

vrouwelijke voorwerpen, met uitzonderirig van een gering verschil

in de teekening des achterlijfs: de gele zijvlekken namelijk van

den tweeden ring gaan bij deze exemplaren niet op den derden

ring over, en de metallieke band van dezen laatsten is in 't midden

niet afgebroken, maar slechts van boven ingekeept. Bij het $ is de

behaving der oogen, als gcwoonlijk, langer, terwijl de gele zijvlekken
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van het achterlijf grooter zijn en zicli werkelijk over den derden

ring uitstrekken.

16. E r i s t a 1 i s vinetornm Fabr.

Syrphus vinetornm, Fabr. Ent. syst. supp. 5G2. 27; - Erislalis vine-

torum, Fabr. Syst. Anil 235. 13; Wied. Auss. Zweifl. II. 103. 15;

Macq. Dipt. ex. II. 41. 16; Bigot, in R. de la Sagra, Hist. phys. pol.

el not. do Vile de Cuba p. 803; — Er. trifasciatus , Say, Jonrn. ac.

Phil. VI. 165; — Er. uvarum, Walk. List, III. 623.

Eenige exemplaren van Brazilie in 's Rijks museum te Leiden en

in mijne collectie; een $ van Nieuw-Orleans (Becker) en beide sexen

van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brussel.

17. Eris talis agrorum Fabr.

Syrphus agrorum , Fabr. Ent. syst. IV. 285. 27 ; — Erislalis agrorum
,

Fabr. Syst. Anil. 235. 12; Wied. Auss. Zweifl. II. 172. 28.

Een paartje van Guadeloupe (Delaunay) in het Brusselsche museum

;

een $ van Argentina (Weyenbergh) in mijne collectie.

18. Eris talis qnadr atieornis Macq.

E. quadratieornis, Macq. Dipt. ex. II. 2. 51. 31. pi. 20. f. 2; Blanch,

bij Gay, Hist. fis. y pol. de Chile, VII. 406. 2; v. d. Wulp, Notes

from the Leyd. mus. IV. 79. 10; — E. testaceiscutellalus , Macq. Dipt.

ex. supp. 4. 138. 61. pi. 13. f. 2; Blanch. 1. c. 407. 3.

Twee mannetjes en drie wijfjes uit Chile, in 's Rijks museum te

Leiden.

E. quadratieornis en lestaceiscutellatus hebben eene in 't oog vallende

overeenkomst ; van de eerste is alleen het $ , van de laatste alleen

het $ bekend; in de exemplaren van het Leidsch museum vind ik

beiden alleen door dezelfde sexen vertegenwoordigd ; dit alles in aan-

merking nemende, aarzel ik niet aan te nemen dat zij te zamen

slechts eene soort uitmaken.

Door hare geringe grootte en den habitus heeft de soort eenige

overeenkomst met onze E. sepulcralis; zij onderscheidt zich echter

door het gele schildje, waaraan zich alleen zwarte zijvlekken be-

vinden; aan de achterpooten zijn de dijen vrij sterk gebogen en is

het eerste tarsenlid gezwollen.
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19. Eristalis f u r c a t n s Wied.

Wicd. Zool. Mag. III. 51. 16; id. Auss. Zweifl. II. 17G. 34.

Een $ van Argentina (Weyenbergh) breng ik tot deze soort, of-

schoon bet scbildje gebeel zwart is en niet, zooals Wiedemann aan-

geeft , aan de spits licbter.

De soort beboort tot dezelfde groep als onze Er. aeneus en sepulcralis.

Zeer verwant en misschien wel gebeel dezelfde scbijnt Er, femoratus

Macq. (Dipt. ex. II. 2. 40. 15).

20. Eristalis a c h e ii s Fabr.

Sijrphus aeneus, Fabr. Ent. syst. IV. 102. 88; Fall. Syrph. 28. 22;

Panz. Faun. germ. 82. 15; Zett. Dipt, scand. III. 668. 14; — Conops

aeneiis, Scop. Ent. earn. 365. 967; — Eristalis aeneus, Fabr. Syst.

Anil. 244. 57; Meig. Syst. Beschr. III. 384. 2; Macq. Suit, a Buff.

Dipt. I. 506. 16; — Eristalis cupreovittatus ,
Wied. Auss. Zweifl. II.

190. 54.

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

21. Eristalis uni co lor n. sp.

Niger, subnudus, abdomine submetallico, scutello piceo; epistomate

flavido-pollinoso , vitta media , margine oris genisque nigris ; fronte

prominula, macula nigra nitida supra antennas; oculis nudis ; anten-

narum seta nuda, nigra; punctis humeralibus fulvis; tibiis tarsisque

ex rufo piceis ; femoribus posticis paulo dilatatis ; tibiis posticis cur-

vatis ; alis rufescentibus ; nervis longitudinalibus in alarum apice

fusco-limbatis. — ? long. 15.5 mm. — (PI. 10 fig. 11—13).

Voorloopig breng ik deze soort, waarop ik geen der bestaande be-

scbrijvingen kan toepassen, tot het geslacht Eristalis, omdat zij in

habitus, in den vorm van kop, sprieten en pooten, alsmede in het

aderbeloop daarmede overeenstemt. Door de geheel naakte oogen, bet

ontbreken van alle langere beharing aan ligchaam en pooten, en het

gemis van gele teekening wijkt zij echter zoozeer af van de meeste

andere soorten, dat zij waarscbijnlijk later wel tot het vormen van

een nieuw genus aanleiding zal geven. Veel overeenkomst is ook met

het geslacht Plagioeera Macq. , maar de niet transversale vorm van

het derde sprietenlid verbiedt de rangschikking der soort in dat genus.
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Voorhoofd matig breed , naar achteren een weinig versmald , zwart-

ruin , met korte beharing van dezelfde kleur ; bet eenigszins kegel-

vormig uitstekende gedeelte boven de sprieten glanzig zwart, fijn

gestippeld en bovendien gegroefd , onmiddellijk boven de sprieten roest-

kleurig ; aangezigt slecbts een weinig gewelfd , doch zonder vooruit-

stekenden knobbel , bleekgeel ; een breede langsband , de mondrand en

de kinbakken glanzig zwart. Sprieten zwart of althans zwartbruin;

bet derde lid eivoraiig, met naakten roodgelen borstel. Oogen naakt.

Thorax dofzwart, met uiterst korte zwarte beharing; alleen in de

zijden voor den vleugelwortel een bosje van langere zwarte haren

;

de schouders een weinig roodachtig bestoven en daaronder, ter weder-

zijde van den prothorax, een eivormige roodgele knobbel; de borst-

zijden tusschen de voor- en middenheupen met eenige roodachtig

aschgrauwe bestuiving. Schildje pekbruin met flaauwen glans en

uiterst korte beharing. Achterlijf zwart , eenigszins blaauwachtig

metaalglanzend , met zeer korte, deels zwarte, deels roodbruine be-

haring; in de zijden van den eersten ring de zwarte beharing iets

Linger; aan de laatste ringen roodachtige insnijdingen. Pooten zwart;

de scheenen en tarsen pekbruin, tot het roode neigende; de knieen

en de achtertarsen meer bepaaldelijk geelrood; op de heupen eene

witte bestuiving; achterdijen naauwelijks iets dikker dan de andere;

achterscheenen gebogen; de achterdijen hebben van boven op het

dikste gedeelte eene digte, korte, zwarte beharing en van onderen

eenige langere en fijne haren; overigens de pooten naakt. Vleugel-

schubben i-oodgeel, met eene franje van grove, schubachtigo, zwarte

haren. Vleugels met roodgele tint, die aan den wortel en den voor-

rand krachtiger is; aderen roestkleurig ; de langsaderen in de nabij-

heid der vleugelspits met bruinachtigen zoom.

Een ? van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brussel.

22. Helpphilns s i m i 1 i s Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 2. 64. 7.

Twee mannetjes van Quebec (Provancher) in het Brussclsche museum.

Deze voorwerpen komen met Macquart's vrij korte beschrijving

tamelijk wel overeen (o. a. is de beharing op het voorhoofd zwart)

,

terwijl geen der overige beschrijvingcn van Noord-Ainerikaansche

llcloji/ulus-soovten daarop past. De band op den derden lijfsring is

evenwel weinig smaller dan die op den tweeden ; is dit misschien een
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sexueel verscbil? (Macquart kende alleen het j). Aan cle midden

-

pooten is het eind der dijen, even als de scheenen en tarsen, bij-

zonder dun.

23. Dolichogyna f a s c i a t a Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 2. 66. 1. pi. 12 f. 1; Blanch, bij Gay, Hist,

fis. y pol. de Chile, VII. 408. 1. pi. 4 f. 8; Phil. Verh. znol. hot.

Get. men
, XV. 744 ; v. d. Wulp , Notes from the Leyd. mm. IV

80. 11.

Een $ uit Chile, van Dr. Dohrn afkomstig, in 's Rijks museum

te Leiden.

De aangehaalde afbeeldingen geven geen getrouwe voorstelling van

de soort; in beiden is de gele teekening van het achterlijf onjuist

weergegeven ; de beschrijving van Macquart leert die teekening beter

kennen. In Macquart's figuur zijn bovendien de vleugels, gelijk wij

van hem gewoon zijn, buiten alle evenredigheid groot. De afbed-

ding van Blanchard is geheel onnatuurlijk ; de breede kop met

uitpuilende oogen geeft daaraan een vreemd voorkomen; de gele

banden op den thorax ontbreken, en in het aderbeloop der vleugels

is de subcostaal-cel gesloten voorgesteld, terwijl zij bij het geslacht

Dolichogyna aan haar einde open is.

24. Sterphus a n t c n n a 1 i s Phil.

Philippi, Verh. zool. bot. Ges. Wien , XV (1865) 737. 1. pi.

27 f. 37.

Ik bezit van deze soort een $ uit Chile.

Philippi's uitvoerige beschrijving laat geen twijfel over aan de

identiteit; ik moet evenwel opmerken, dat bij inijn exemplaar de

voorhoofdsdriehoek en het aangezigt met eene oranjekleurige bestuiving

zijn bedekt, waardoor de metaalglans, in de beschrijving vermeld,

geheel onzigtbaar is; alleen aan de kinbakken komt die glans een

weinig te voorschijn. Bovendien zijn de vleugels niet zwart, maar

langs de aderen is een donkerbruine zoom, waardoor de vleugels

over 't geheel een duister aanzien verkrijgen.

25. D i (1 e a fuscipes Low.

Low, Dipt. Amer. sept. Cent. IV. 82.

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.
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26. T c ill ii o s t o in a a 1 1 e r n ii ii s Low.

Low, Dipt. Amer. sept. Cent. V. 37.

Van deze fraaije soort bevinden zich een paar gave mannetjes uit

de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum te Brussel.

27. C ii t a b o ifi b a P y r a s t r i Linu.

Musca Pyrastri, Linn. Faun. suec. 1817; Schrank, Faun, boica , III.

2431; id. Faun, austr. 907; — Syrphus Pyrastri, Fabr. Spec. ins.

II. 432. 58; id. Ent. syst. IV. 305. 102; Meig. Syst. Beschr. III.

303. 44; Macq. Suit, a Buff. Dipt. I. 536. 3; Schin. Faun, an sir. I.

301; — Scaeva Pyrastri, Fabr. Syst. Anil. 249. 3; Fall. Syrph. 39.

5; Zett. Dipt, scand. II. 703. 5; — Syrphus transfugus , Fabr. Ent. syst.

IV. 306. 104; id. Syst. Anil 250. 5; — Musca Rosae, de Geer, Ins.

VI. 108. 5. pi. 6 f. 14—21; — Syrphus af/inis, Say, Journ. acad.

Phil. III. 93. 9; Wied. Auss. Zweifl. II. 117. 2.

Een 2 van Arizona (Neumogen) in het Leidsch museum.

Het genus Catabomba, door den Baron Osten Sacken (West. Dipt.

p. 325) voor deze en aanverwante soorten opgerigt, komt mij

volkomen gegrond voor.

28. Catabomba m e 1 a n o s t o m a Macq.

Syrphus melanostomus , Macq. Dipt. ex. II. 2. 87. 2; Blanch, bij

Gay, Hist. fis. y pol. de Chile, VII. 410. 3; — Syrphus latefades,

Macq. Dipt. ex. supp. 4. 152. 48.

Een $ van Chile (afkomstig van Dr. Dohrn) in het Leidsch museum.

Deze soort is zeer verwant aan de vorige; het voorhoofd is echter

meer uitstekend en sterker behaard.

29. S y r p h us o c h r o s t o in a Zett.

Zett. Dipt, scand-. VIII. 3133. 12—13: Schiner, Faun, amlr.1.310.

Twee mannetjes, waarvan het eene slecht is geconserveerd , uit de

omstreken van Quebec (Provancher) in het Brusselsche museum.

De aangehaalde beschrijvingen passen volkomen op deze voorwerpen

;

daarentegen vind ik onder de beschrijvingen van Noord-Amerikaansche

Syrphus-soorten geen enkele, die daaraan beantwoordt. Ik moet dus

aanncmen, dat S. ochrostoma, die in het hooge noorden van Europa

woont en op de bergen in Duitschland en Oostenrijk weergevonden

wordt, ook in Canada voorkomt. Zij gclijkt zeer op onze S. Ribesiih.,
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doch onderscheidt zich van deze o. a. door de geheel gele beharing

van het schildje.

30. S y r p h u s h o r t e n s i s Phil.

Phil. Verb. zool. hot. Gesellsch, Wien, XV (18G5). 746. 11.

Een $ van Chile (afkorastig van Dr. Dohrn) in 's Rijks museum

te Leiden.

31. S y r p li n s sexguttatus n. sp.

Thorace aenescente; limbo laterali scutelloque flavis: abdomine

angusto nigro, maculis sex flavis sublunulatis ; capite pedibusque

flavis; antennis et femornm basi nigris; oculis pilosulis. — $ % long.

10.5—11.5 mm.

Van slanke gestalte; achterlijf smal, doch niettemin in 't midden

iets breeder dan naar het einde ; oogen behaard. Kop geel ; de mond-

rand en de gezigtsknobbel gebruind en glanzig, welke bruine kleur

bij het $ eenigszins streepvormig naar boven wordt voortgezet; bij

die sexe ook de onderste rand der kinbakken zwart; voorhoofd

donkergrauw , met zwartbruine beharing ; ter plaatse waar de sprieten

zijn ingewricht eene donkerbruine zeer glanzige dubbelvlek. Sprieten

zwart. Thorax metaalachtig zwartgroen, ter wederzijde met een

niet scherp afgescheiden gelen band, die boven den vleugelwortel

tot aan het schildje reikt; borstzijden grijs; beharing van den thorax

aschgrauw, op de gele zijbanden meer geelachtig; schildje wasgeel

met donkere beharing. Achterlijf' glanzig zwart; op elk der tweede,

derde en vierde ringen twee gele viekken, die den zijrand niet be*

reiken, aan den binnenkant afgerond en naar boven iets verbreed

zijn en daardoor eenigszins maanvormig worden; aan den vierden en

vijfden ring is een smalle gele achterzoom; aan den wortel des ach-

terlijfs ter wederzijde eene ruwe vaalgele beharing; buik bij het $

zwart met de zes gele vlekken van den rug doorschijnend , bij het ?

geel met zwarte insnijdingen. Pooten geel; heupen en wortel der dijen

zwart; de laatste tarsenleden zwartbruin. Vleugelschubben en kolfjes

geel, de eersten met gele franje. Vleugels glasachtig, met fijne zwart-

bruine aderen; mediastinaal-cel geel.

Een paartje nit Argentina (Weyenbergh).

Bovenstaande soort schijnt verwant aan S. sexmaculatus Macq.

(Dipt. ex. supp. 4. 153. 49), doch daar worden de vlekken des ach-

terlijfs eirond (ovalaires) genoemd , en zouden de achterpootcn zwart zijn.
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32. S y r p h n s c a I c e o 1 a t a s Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 2. 91. 8 pi. 16 f. 1.; Blanch, bij Gay, Hist.

fis. y pol. de Chile, VII. 411. 6; v. d. Wulp, Notes from the Leyd.

in us. IV. 80. 12.

Beide sexen van Chile (Dohrn) in het Leidsch museum.

Door het kegelvormig vooruitstekende aangezigt vertoont deze soort

verwantschap tot de geslachten Meliffireptus , Mesograpta en Alhgrapta,

doch wegens het achterlijf, dat breeder is dan de thorax, dient zij

hare plaats in het genus Syrphus te bchouden.

Verklaring d e r a f b e e 1 d i n g e n.

PI. 9. f. 1. Anthrax Halcyon Say (vleugel).

2. „ melasoma n. sp. id.

3. „ Minus Macq. id.

4. „ hypoxantha Macq. id.

5. „ ditaenia Wied. id.

6. „ leucocephala n. sp. id.

7. „ festiva Phil. id.

8. „ Amasia Wied. id.

9. Argyramoeba Oedipus F. id.

10. „ Pluto Wied. id.

11. „ imitans Schin. id.

12. Comptosia Landbecki Phil. id.

PI. 10. f. 1. Pleropexus bicolor Macq. id.

2. Ili/peneles nsitiformis n. sp.

3. „ „ (spriet).

4. „ „ (vleugel).

5. Proelacanthus virginianus n. sp.

6. „ „ (vleugel).

7. Psilopus longisetosus n. sp.

8. Temnoeera spinigera Wied. (kop).

9. „ recta n. sp. id.

10. „ setigera 0. Sack. id.

11. Erislutis unicolor n. sp.

12. „ „ (kop van voren).

13. „ „ (kop van terzijde).

(AV O II D T VEKTOLOd).



PL 9.

Amerikaansclie Diptera
A J W sculps





PI. 10.

Atlierikaansche Diptera.

: ::culps.





AMEEIKAANSCHE DIPTER

A

F. M. VAN DER WULP.

\T0 •>
,\ . . >

.

m

S GBAVJ3NHAGE

MARTINUS NIJHOFF

1883.





AMERIKAANSCHE DIPTER

A

P. M. VAN DER WULP.

S GRAVEXHAGE

MARTINUS NIJIIOFF

L883.





Overgedrukt ait deel XXVI vau hct f) M»
1/V^ejl

Tijdschr. voor Entomologie.

AMEEIKAANSCHE DIPTERA

DOOR

F. M. VAN DEE WULP.

Vervolg van. deel XXV, biz. 77.

(Hierbij Plant 1 en 2)5

SYRPHIDAE (Vwvolg).

33. Allograpta o b 1 i q 11 a Say.

Scaeva obliqua', Say, Journ. ac. Phil. III. 91. 5: — Syrphus obliquus,

Wied. Auss. Zweifl. II. 138.39; — Syrphus securiferus, Macq. Dipt. ex.

II. 2. 100. 22; id. supp. 1. 139; — Syrphus signatus, v. d. Wulp,

Tijdschr. r. Enl. X. 144. 16. pi. 4. f. 12 ; — Sphaerophoria Bacchides
,

Walk. List, III. 594; — Syrphus dimensitt, Walk. Dipf. Saund. 235.

Van deze soort, vroeger door mij als Syrphus signatus beschreven,

ontving ik een 5 uit Argentina van Prof. Weyenbergh. Zij vormt

den type van het geslacht Allograpta 0. Sack. (Bull. Buff. soc. not.

hist. III. 49), dat in naauwe verwantschap staat tot die soorten

van het genus Syrphus, welke een lang en smal achterlijf hebben

,

alsmede tot de geslachten Meliffircptus en Mesograpta. Van Syrphus is

het onderscheiden door de eigendommelijke teekening van het achterlijf

(zie PI. 1 fig. 1) en door het zeer gewelfde en zelfs vooruitstekende

gezigt; van Melithreptus, waarmede het in het laatstgenoemd kenmerk

overeenkomt , verschilt hct geslacht Allograpta door de niet zoo sterk

ontwikkelde mannelijke genitalien , van Mesograpta door het gemis der

lichte langsstrepen op den thorax. Allograpta is bovendien duidelijk
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gekenmerkt door de oogen in <? , waarvan het bovenste gedeelte grootere

facetten beeft, iets wat in geen der bovengenoemde verwante genera

het geval is.

34. Allograpta exotica Wied.

Syrphus exoticus, Wied. Aussereur. Zweifl. II. 136. 35.

Een mannetje en acht wijfjes van Guadeloupe (Delaunay) in het

museum te Brussel.

Wiedemann's beschrijving kan zonder veel dwang op deze voor-

werpen worden toegepast; alleen valt op te merken, dat daarin wordt

gezwegen van de kleur en teekening van het schildje, welke nogtans

bij deze soort zeer in 't oog vallen. Eene meer uitvoerige beschrijving

moge overigens de soort doen kennen, ook voor het geval dat mijne

determinatie onjuist ware.

Lengte 7 mm. Aangezigt en voorhoofd bleek okergeel, met eenigen

paarlemoerglans ; het aangezigt met een glanzig zwarten middenband;

voorhoofd bij het $ met eene glanzig zwarte vlek boven de sprieten,

die bij het $ tot een' langsband is uitgerekt. Aangezigt in 't midden

een weinig bultachtig uitstekeude; voorhoofd met korte zwarte beha-

ring; achterhoofd aan de oogkanten lichtgrijs. Oogen bij het $ van

boven met grover netwerk. Sprieten roodgeel ; het derde lid van boven

bruin. Thorax glanzig metaalachtig zwartgroen; een zijband van de

schouders tot den vleugelwortel , de achterhoeken voor het schildje en

een breede band in de borstzijden tusschen de voor- en middeuheupen,

geel; bij sommige wijfjes is deze teekening groenachtig en verduisterd.

Schildje geel met zwarte halfronde middenvlek. De rug van den thorax

alsmede het schildje met korte maar digte beharing, die soms blond,

soms vrij donker bruin is; achterrug glanzig blaauwzwart. Achterlijf

(PI. 1 fig. 2) slank, niet breeder dan de thorax, naar het einde ver-

smald; eerste ring geel, doch meestal aan den voorrand met zwarten

zoom, die in 't midden breeder wordt en de gele kleur bijna tot een

paar zijvlekken terugdringt ; tweede ring in 't midden- met een gelen

dwarsband ; derde ring met een dergelijken , doch meer gebogen band

;

vierde ring met twee gele , den voor- en achterrand bereikende vlekken

,

die in 't midden door eene zwarte rugstreep zijn gescheiden en elk

bovendien een zwart langsstreepje hebben, dat tegen den achterrand

rust; vijfde ring bij het $ bijna evenzoo geteekend, doch bij het $

schier geheel geel, alleen met eenig spoor van een paar zwarte streepjes

;
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buik eenkleurig geel. In $ hebben de zijden der voorste ringen eene

geelachtige uitstaande behaving. Pooten geel; de laatste leden der

voorste tarsen , een ring voor de spits der achterdijen . de achter-

scheenen met uitzondering der basis, en de aclitertarsen geheel zwart.

Kolfjes geel. Vlengels glasachtig, met vuilgele randvlek.

Genus Mesograpta Low.

(Dipt. Amer. sept. II. 390; Mesogramma, I.e. II. 31).

Dit geslacht is naauw verwant aan Syrphus, en vooral aan Meli-

threptus, met welk laatste bet overeenkomt in het vooruitstekende

aangezigt. Habitueel laat het zich onderscheiden door eene witachtige

langsstreep midden op den thorax; de bijoogen staan ver van de

kruin verwijderd; de schedeldriehoek van het $ is zeer langwerpig;

de facetten der oogen zijn van boven niet grover.

In Amerika is het genus sterk vertegenwoordigd : behalve al de

soorten , door den Baron Osten Sacken in zijn laatsten Catalogus der

Noord-Amerikaansche Diptera en door Sehiner in de Novara-reis op-

gesomd, behooren daartoe stellig ook Syrphus picius Macq. van Guiana

en S. amoenus Macq. van Venezuela. Over 't geheel zijn er wel een

dertigtal beschreven , en sommigen er van schijnen veelvuldig voor te

komen. Waarschijnlijk zullen er nog wel meer zijn, althans onder

de zeven soorten, welke ik ken, vind ik er wel een drietal nog

onbeschreven.

Die zeven soorten onderscheiden zich als volgt

:

a, Schildje geheel geel b.

Schildje zwart, meestal echter met gelen

achterrand c.

I>. Derde en volgende ringen des achterlijfs met

hoogstens twee zwarte stippen duplicata Wied.

Derde en volgende ringen met vier langwerpige

vlekjes, waarvan de middenste gestaart zijn. pulchella Macq.

Derde en volgende ringen met eene fijne, in

't midden even afgebroken dwarslijn. . . linearis n. sp.

c. Schildje zwart , met breeden gelen achterrand

;

ligchaam weinig glanzig d.
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Schildje met smallen gelen achterrand, soms

bijna geheel zwart; ligchaam zeer glanzig,

als verlakt e.

d. Tweede achterlijfaring zwart met twee tot

elkander neigende , maanvormige
,
gele vlek-

ken ; de beide volgende ringen geel met

zwarte zijvlekken ea in 't midden een paar

fijne langslijnen arcifei'a Low.

Tweede achterlijfsring zwart , met een onaf-

gebroken gelen dwarsband; de beide vol-

gende ringen geel, elk, bebalve de zwarte

zijvlekken, in 't midden met vier zwarte

stippen multipunrtata n. sp,

c Derde en volgende lijfsringen nagenoeg een-

kleurig roodgeel basilaris Wied.

Derde en volgende lijfsringen glanzig zwart,

met roodgele zijvlekken van meer of minder

uitgebreidheid variabilis n. sp.

35. M c s o g r a p t a dnplicata Wied.

Syrphus duplicates, Wied* Auss. Zweifl. II. 142. 16; — Mesogramtod

dnplicata, Schiner, Dipt. Nov. Reise, 350. 30; -- Syrphus ochrogaster,

Thorns. Dipt. Eugen. Resa, 494. 82.

Een $ nit Argentina (Weyenbergh). Het behoort tot de varieteit ^
door Schiner vermeld, bij welke de bruine ring aan de achterdijen

ontbreekt. De derde en vierde lijfsringen hebben ieder twee stippen

naast elkander , de vijfde eene grootere stip in 't midden , even als

door Schiner wordt aangegeven (zie mijne afbeelding PI. 1 fig. 3).

Thomson's nitvoerige beschrijving van S. ochrogaster laat geen

twijfel, dat hij dezelfde soort voor oogen had.

36. Mesograpta pnlchella Macq.

Syrphus pule/it'llus, Macq. Dipt. ex. supp. 1. 138. 36. pi. 11 f. 12.

Twee wijfjes van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brussel.

Macquart beschrijft alleen het j; het $ is dus nog onbekend. Hij

noemt het achterlijf „ assez etroit": dit moge waar zijn bij verge-
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lyking- met de meeste Syrplnts-soorten, maar voor eene Mesograpta is het

eer vrij breed te noemen ; in zijne afbeelding is aan het zwart te veel

uitbreiding gegeven (zie mijne teekening van het achterlijf PI. 1

% 4.)

37. Mesograpta linearis n. sp,

Flava ; vertice , thoracis dorso
,
pleuris in parte posteriori , abdomi-

nisque segmento secundo limbo antico et postico nigris, segmentis

sequentibus tribus linea transversa in medio interrupta. — <? long. 5 mm.

Aangezigt onder de sprieten duidelijk en knobbelachtig vooruitste-

kend, even als de .sprieten geel, in 't midden iets krachtiger gekleurd

en daarbij glanziger ; de zeer langwerpige , van voren spits toeloopende

schedeldriehoek zwart met flaauwen glans, even als het geheele

achterhoofd. Oogen met zeer fijn netwerk. Thorax van boven glanzig

zwart, met witachtige langsstreep in 't midden en aan weerszijden

met een gelen zoom; borstzijden zwart, aan de voorste helft met

groote zwavelgele vlekken, die bijna alleen door de zwarte naden

gescheiden zijn; schildje geel. Achterlijf (PI. 1 fig. 5) saffraangeel

;

de zeer korte eerste ring in 't midden zwart; tweede ring met zwarten

voor- en achterzoom, waarvan de laatste den zijrand volkomen bereikt

;

derde en volgende ringen met iets verdonkerden
,
glanzigen achterzoom

en een weinig voor de helft met eene fijne donkere, in 't midden

even afgebroken dwarslijn. Pooten geel. Vleugels glasachtig; de cubitaal-

ader in 't midden ingebogen.

Een $ uit Mexico (E. Duges) in het museum te Brussel.

38, Mesograpta areifera Low.

Mesogramma areifera, Low, Dipt. Amer. sept. Cent. VI n°. 52.

Elf mannetjes en drie wijfjes van Guadeloupe (Delaunay) in het

Brusselsche museum.

Deze soort onderscheidt zich vooral door de fluweelzwarte zijvlekken

aan de derde en vierde achterlijfsringen ; dergelijke bevinden zich ook

aan den tweeden ring, waar zij van boven begrensd zijn door gele

maanvormige vlekken (zie mijne afbeelding PI. 1 fig. 6). Het schildje

is in 't midden zwart, doch aan den achterrand met breeden gelen

zoom. Aan de achterpooteu heeft de zwarte kleur eene groote uit-

breiding, zoodat alleen de basis der dijen en de knieen geel zijn.
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39. Illesograpta m u 1 1 i p u n c t a t a n. sp.

Nigra; capite antennisque flavescentibus ; thorace vittis tribus albes-

centibus, limboque laterali flavo; pleuris nigro-aeneis, macula flava

;

scutello nigro, flavo-marginato; abdomine rufo-flavo, segmento secundo

nigro, fascia media flava integra; segmentis 3 et 4 maculis duabus

lateralibus nigro-velutinus
,
puuctisque quatuor mediis nigris; segmento

quinto maculis tribus nigris
;
pedibus flavis , femoribus posticis nigro-

annulatis. — $ long. 5,5 mm.

Zeer verwant aan de voorgaande , doch gernakkelijk te onderscheiden

aan de teekening van den tweeden lijfsring, die in plaats van de

beide maanvlekken , uit een regten en onafgebroken gelen dwarsband

bestaat; de beide volgende ringen hebben dezelfde fluweelzwarte zij-

vlekken als bij arcifera , dock zij missen de beide langslijnen in 't

midden, die bier door vier zwarte stippen vervangen worden (zie

mijne afbeelding PI. 1 fig. 7). Aan de achterdijen is alleen even voor

de spits een duidelijke zwarte ring; de achterscheenen en tarsen zijn

wel iets verdonkerd, maar niet zwart. In de cubitaal-cel der vleugels

is een grljsachtige veeg, die ook bij arcifera voorkomt.

Een $ van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brussel.

40. Mesograpta b a s i 1 a r i s Wied.

Syrphus basilar is, Wied. Auss. Zweijl. II. 143. 48.

Een $ van Guadeloupe (Delaunay) in bet museum te Brussel.

De korte beschrijving van Wiedemann is op dit voorwerp geheel

van toepassing ; alleen zie ik op den tweeden ring een paar geelroode

stippen (zie mijne afbeelding PI. 1 fig. 8), waarvan in die beschrij-

ving gezwegen wordt. Het aangezigt steekt matig vooruit en vertoont

den paarlemoerglans , die aan de soorten van dit geslacbt eigen is.

De achterscheenen zijn in 't midden breed zwart en ook het iets ver-

dikte eerste lid der achtertarsen is donker. Het lijf is zeer glanzig,

als verlakt.

41. Mesograpta variabilis n. sp.

Nigra nitidissima; epistomate flavo margaritaceo ; antennis flavis,

articulo tertio supra plerumque infuscato; pleuris aeneis flavo maculatis;

scutello interdum anguste flavo-marginato ; abdominis segmento secundo

interdum punctis duobus rufis; segmentis tertio et quarto maculis
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lateralibus rufis; reliquis runs nigro-maculatis
;
pedibus flavis, posticis

nigro-variegatis. — $ 5,5 mm.

Aangezigt duidelijk vooruitspringend
,
glanzig paarlemoerachtig bleek-

geel; voorhoofd eveneens gekleurd; schedeldriehoek en achterhoofd

zwartachtig. Sprieten geel, het derde lid van boven gebruind. Thorax,

scbildje en achterlijf zeer glanzig zwart, als verlakt; op den thorax

drie witachtige langsstrepen ; borstzijden metaalachtig blaauwzwart

,

met bleekgelen paarlemoerglanzigen middenband ; schildje met zeer

smallen , soms naauwelijks merkbaren
,
geelachtigen achterrand. Tweede

ring des achterlijfs (zie PL 1 fig. 9) met een paar roodgele stippen,

die echter dikwijls ontbreken; de beide volgende ringen met groote

roodgele zijvlekken, die tegen den voorrand liggen en gewoonlijk

buitenwaarts van achteren uitgesneden zijn
; de beide laatste ringen

roodgeel , met zwarte middenvlek tegen den voorrand en nog een paar

min of meer duidelijke zijvlekken ; de roodgele kleur is naar de ver-

schillende individnen van grooter of minder uitbreiding; de buik is

roodgeel. Pooten geel; aan de achterpooten de dijen, behalve aan

wortel en spits , zwart; de scheenen met twee zwarte ringen en het

eenigszins verdikte eerste tarsenlid (met uitzondering der spits) als-

mede de drie laatste tarsenleden, zwart; somtijds zijn ook de voorste

dijen iets of wat gebruind of zelfs aan den wortel zwart; onder aan

de achterdijen eene witachtige, vrij digte beharing. Kolfjes geel.

Vleugels met grijsachtige tint; cubitaal-ader naauwelijks een weinig

ingebogen.

Verscheidene exemplaren, doch alleen mannetjes, van Guadeloupe

(Delaunay) in het museum te Brussel.

42. I e 1 a n o s t o in a m c 1 1 i h a Linn.

Musca mellina, Linn. Faun. suec. 1821; — Syrphus mellinus, Fabr.

Spec, insect. II. 433. 61; id. Kid. Syst. IV. 308. 110; Meig. Syst.

Beschr. III. 331. 85; Macq. Suit, a Buff. Dipt. I. 544. 35; — Scaeva

mellina, Fabr. Syst.Antl. 251.12; Fall. Sijrph. 46. 20; Zett. Ins. Ittpp.

608. 40; id. Dipt. Scand. II. 759. 62; — Melanostoma mellina , Schin.

Faun, auslr. I. 292; — Syrphus Iris, Meig. Syst. Beschr. III. 380.

67; — S. mellarius, Meig. 1. c. 328. 81; Macq. I. c. 544. 36; —
S. melliturgus, Meig. 1. c. 329. 82; Macq. 1. c. 545. 37 ; — S. scalaris

,

Fabr. Ent. Syst IV. 308. 112; Meig. 1, c. 330. 83 .;— Scaeva scalaris
,
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Fabr. Syst. Anil. 252. 14; Zett. Ins. lapp. 608. 41; id. Dipt. Seoul.

II. 760. 63.

Een 5 nit de orastreken van Quebec (Provancher) in bet museum

te Brussel.

43. M e 1 i t h r e p t n s s c r i p t n s Linn.

Musca scripta, Linn. Faun suec. 1820; — Syrphus script us, Fabr.

Spec. ins. II. 434. 62; id. Enl. Syst. IV. 308. 113 ; Meig. Syst. Bcschr.

III. 324. 73; — Scaeva scripta, Fabr. Syst. Anil. 252. 17; — Sphae-

rophoria scripta, Macq. Suit, a Buff. Dipt. I. 551. 1; Zett. Ins. lapp.

605. 28; id. Dipt. Scand. II. 766. 1; — Melithreptus scriptus, Schin.

Faun, austr. I. 326; — Conops gemmalus, Scop. Enl. cam. 965.

Een paartje uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

44. X y 1 o t a p i g r a Fabr.

Syrphus pigcr, Fabr. Enl. Syst. IV. 295. 63; — Milesia pigra,

Fabr. Syst. Anil. 192. 16; Latr. Gen. Crust, IV. 331; — Xylota pigra,

Meig. Syst. Beschr. III. 221. 11; Macq. Suit, a Buff. Dipt. I. 521.5;

Zett. Dipt. Scand. II. 878. 12; Schin. Faun, austr. I. 355; — Xylota

crassipes, Wahlb. Oevf. vet. ak. forh. 1838. 15.7; — Milesia haematodes
,

Fabr. Syst Anil. 193. 21; — Xylota haematodes, Say, Amer. en torn.

I. pi. vin ; Wied. Auss. Zweifl. II. 99. 3.

Een paartje uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

45. Xylota n e m o r u m Fabr.

Milesia nemorum Fabr. Syst. Anil. 192. 17; — Xylota ncmorum,

Meig. Syst. Bcschr. III. 219. 11; Macq. Suit, a Buff. Dipt. I. 521.3;

Zett. Ins. lapp. 585.3; id. Dipt. Scand. II. 871.3; Schin. Faun, austr.

I. 356; — Milesia ignava, Fall. Syrph. 11. 6. (excl. syn. Panz.); — Xyl.

bifasciata, Meig. Syst. Bcschr. III. 219. 10; Zett. Dipt. Scand. II. 872.

4; — Xyl. nigripes, Zett. Ins. lapp. 585. 4; id. Dipt. Scand. II. 880. 14.

Een 5 uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

46. S y r i 1 1 a p i p i e n s Linn.

Musca pipiens, Linn. Faun. suec. 1822; — Syrphus pipiens, Fabr.

Spec. ins. II. 434. 65; id. Enl. syst. IV. 310. 119; Pan?. Faun, germ,
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32. 20; — Milesia pipiens, Fabr. Syst. Anil. 194. 27; Fall. Syrph.

12. 9; — Xylota pipiens, Meig. Syst. Bescfn; III. 213. 1; — Coprina

pipiens, Zett. Ins. lapp. 584. 45; — Syritta pipiens. Macq. Suit. a

Buff. Dipt. I. 525. 1 ; Zett. Dipt. Scand. II. 881. 1 ; Schin. /««mm. aws<r.

I. 358; — Xylota proximo,, Say, 4mer. entom. I. pi. viii; Wied.

.1»S6\ Zwei/?. II. 102. 9.

Exernplaren van beide sexen nit de orastreken van Quebec (Pro-

vancher) in het museum te Brussel.

47. R h i n g i a n a s i c a Say.

Say, Journ. ac. Phil. III. 94; Wied. Auss. Zweifl. II. 115. 1.

Drie wijfjes uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel. Bij een der exernplaren vind ik eene merkelijke

afwijking in de teekening des achterlijfs; is dit eene andere soort of

slechts eene varieteit ? B/i. nasica is de eenig bekende soort uit

Noord-Amerika.

48. S p li e g i n a r nfiventris Low.

Low, Dipt. Amer. Sept. Cent. III. 22.

Drie mannetjes uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

49. c y p t a m us fa s cipennis Macq.

Macq. Suit, a Buff. I. 554. 2. pi. 12. f. 13.

Drie wijfjes van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brussel.

Zij beantwoorden geheel aan de beschrijving en afbeelding van Macquart.

Low (Diptern Sihl-Afrika's p. 293) en Osten Sacken (Calal. of

the Dipt, of N. Amer. p. 127) houden deze soort voor dezelfde als

Bacha fuscipennis Say, hetgeen door Schiner {Dip!. Nov. Reise, 346.

14) bepaald wordt tegengesproken na vergelijking van typische exern-

plaren in Wiedemann's collectie.

50. c y p t a in u s f u ii e b r i s Macq.

Macq. Suit, a Buff. 554. 1; id. Dipt. ex. II. 2. 105. 1 pi. 19 f. 2;

Bigot in R. de la Sagra, Hist. phys. pol. el mil. de Cuba, p. 807.

Een 5 van Bahia (de Lacerda) in het Brusselsche museum. De soort

is iets grooter dan de vorige en ouderscheidt zich bij den eersten
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oogopslag door de gehjkmatig donkerbruine vleugels, die alleen aan

de spits en in de kernen van sommige cellen lickter zijn.

51. c \
• p t a in H s (1 i in i d i a t u s Fabr.

Syrphus dimidiatus, Fabr. Spec. ins. II. 434. 64; id. Ent. Syst.

IV. 310. 118; Wied. Auss. Zweifl. II. 140. 42; — Scaeva dimidiata,

Fabr. Syst. Anil. 254. 25.

Een aantal exemplaren van Guadeloupe (Delaunay) in het Brus-

selsche museum.

Deze soort is kleiner dan de beide vorigen en bet acbterlijf naar

evenredigbeid korter, zoodat zij veel plomper gebouwd is; in habitus

gelijkt zij op eene Pipiza , terwijl de anderen meer het aanzien van

de Bacha-soorten bebben. Het schildje neigt bij de meeste voorwerpen

tot bet roodbruine, wat ook eenigszins met het achterlijf het geval

is. Bij het $ is de spitshelft der vleugels een weinig verduisterd,

zoodat de zwarte wortelhelft daar minder sterk uitkomt. De pekbruine

pooten zijn niet altijd even donker, maar somtijds de voorste scheenen

aan de basis en de tarsen geelachtig.

52. B a c h a fascipennis Wied.

Bacfia fascipennis Wied. Auss. Zweifl. II. 96. 6; — />. aurinota,

Walk. List Dipt. Brit. mus. III. 548.

Een i uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

53. B a c h a c 1 a v a t a Fabr.

Syrphus clavatus, Fabr. Ent. Syst. IV. 298. 73; — Bacha clavata,

Fabr. Syst. Antl. 200. 3; Wied. Auss. Zweifl. II. 94. 4.

Twee mannetjes en een wijfje van Guadeloupe (Delaunay) in het

museum te Brussel.

CONOPSIDAE.

l. (! o n o p s tibialis Say.

Conops tibialis, Say, Journ. <ic Phil. VI. 171; Williston, Trims.

Connect, academy, IV. 333; — C. nigricornis, Wied. Auss. Zweifl. II.

236. 4; Low, Neue Beitr. I. 31.
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Een (? uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

Mijne determinatie berust op de beschrijvingen van Wiedemann en

Low. Door Dr. S. W. Williston, die eene bijzondere studie heeft ge-

maakt van de Noord-Amerikaansche Conops-soorten , wordt C. nigricornis

Wied. beschouwd als synoniera met C. tibialis Say en niet met C.

Sagittarius Say , zooals door Wiedemann zelf en later door Low en

Osten Sacken was aangenomen.

Deze soort, zoowel als de drie volgende, zou behooren te worden

gerangschikt in het geslacht Physocephala, door Sehiner van Conops

afgescheiden. Daar echter geen der latere schrijvers over Amerikaansche

Diptera die generieke verdeeling heeft overgenomen , acht ik het

beter ze ook maar in het oorspronkelijke genus te laten.

2. Conops costatus Fabr.

Conops costatus, Fabr. Syst. Antl. 175. 4; Wied. Aitss. Ziveifl. II.

238. 6; -- Physocephala costata, Sehiner , Dipt. Nov. Reise, 371. 2.

Een S van Argentina (Weyenbergh) , dat wel beantwoordt aan de

kenmerken, door Fabricius en Wiedemann opgegeven en volkomen

overeenkomt met de uitvoerige beschrijving, door Sehiner geleverd.

De Noord-Amerikaansche soort , door Macquart als Conops costatus F.

vermeld {Dipt. ex. II. 3. 19. 11) moet ik voor eene andere kouden

,

want hij voegt bij de diagnose, door hem van Wiedemann overgeno-

men , nog de woorden : „ nervo transverso obliquo ". Waarschijnlijk

bedoelt hij daarmede de schijfdwarsader , die bij sommige exotische

soorten inderdaad veel schuiner loopt dan wij dit bij onze inlandsche

gewoon zijn. 13ij het Argentijnsche voorwerp, dat ik voor mij heb, is

die dwarsader echter regtstandig en vormt ongeveer een regten hoek

met de daarboven liggende discoidaal ader. Vermoedelijk heeft Sehiner

dit ook zoo gevonden bij de Chilenische exemplaren der Novara-reis

en vond hij daarin aanleiding om Macquart's beschrijving niet aan

te halen.

Ik merk nog op, dat bij C. costatus de radiaal-ader in den voor-

rand eindigt boven de schijfdwarsader, in tegenstellmg van de beide

volgende soorten, waar hare uitmonding merkelijk digter naar de

vleugelspits is gelegen. (Zie mijne afbeelding van den vleugel van C.

costatus PL 1 tig. 10 en van C. picivenlris fig. 11).
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3. o n o p s piciventris n. sp.

Fuscus; capite flavido; fronte lineaque epistomatis brunneis; abdo-

mine obscure rufo; callis humeralibus
,

pnnctis in thoracis dorso,

abdominis segmentorum primis limbo postico, segmentisque posticis

fere totis aureis; his nigro-setulosis
;
pleuris argenteis; antennis fuscis:

articulo primo et articuli tertii parte inferiori runs
;

pedibus rufis

albomicantibus ; alarum basi et dimidio costali fuscis. - $ long.

15,5 mm.

Van stevige gestalte. Kop duister roodgeel ; voorhoofd voor de

schedelblaas , alsmede de kielvormig verhoogde middenstreep op het

aangezigt koffijbruin; de rand van onderen langs de oogen met zil-

veren weerschijn. Sprieten zwartbruin; het eerste lid en de onderzijde

van het derde roodgeel ; het tweede lid twee en een-halfmaal zoo lang

als het eerste; het derde naauwelijks zoo lang als het eerste, met

spits toeloopende eindgriffel, aan welker einde zich een duideiijk af-

staand zijstuk bevindt. Zuiger zoo lang als de sprieten, roodgeel met

donkere spits. Thorax koffijbruin; de sterk uitpuilende sehouderknub-

bels met goudgelen rand, die zich streepvormig verlengt zoowel langs

den voorkant als in de zijden van den thorax; naarmate het licht

valt, komt nog op den rug eene teekening van goudgele vlekjes of

streepjes voor den dag ; de borstzijden en de kanten van den achter-

rug hebben een zilvergrijzen weerschijn , die in nog sterkere mate

aan de voorheupen aanwezig is. Achterlijf roodbruin ; de beide eerste

ringen zwart, met goudgelen achterzoom, die zich aan den tweeden

ring ook in de zijden uitbreidt ; de kolfachtig verdikte laatste ringen

bijna geheel met goudgelen weerschijn en tevens met korte, stijve,

zwayte haartjes bezet; het uitstekende deel onder aan het achterlijf

roodgeel en niet tepelachtig maar meer schildvormig. Pooten roodgeel,

naar gelang van het invallende licht donkerder of met zilverachtigen

weerschijn ; achterdijen aan den wortel plotseling verdikt ; scheenen

aan den wortel zeer dun, doch op t midden verdikt en eenigszins

onregelmatig gebogen. Kolfjes geel. Vleugels (PI. 10 fig. 11) aan den

wortel en langs de voorhelft zwartbruin , welke kleur zich tot de

discoidaal-ader uitstrekt, een eind wegs in den wortel der schijfcel

dringt, de vleugelspits bereikt, doch een deel der eerste achtercel

vrijlaat ; in de voorrandcel alsmede in de streek der vleugelspits is

de bruine kleur iets lichter; de posticaal-ader bruin gezoomd; uit-
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monding der radiaal-ader voorbij de schijfdwarsader; sehijfdwarsader

vrij schuin; eerste achtercel tamelijk lang gesteeld.

Een 5 uit Argentina (Weyenbergh).

4. (J o n o p s testacens n. sp.

Testaceus; callis humeralibus pleurisque argenteo-micantibus ; episto-

mate in medio fusco-lineato ; antennis nigris , articulo primo rufo

;

pedibus rufis, femorum basi tibiarumque dimidio apicali infuscatis;

alarum dimidio costali dilute fusco. — $ long. 14 mm.

Bijna eenkleurig vuil kaneelbruin. Voorhoofd vooi de schedelblaas

iets donkerder ; de kielvormig verheven langsstreep op het aangezigt

donkerbruin. Eerste sprietenlid roodgeel; de beide volgende zwart-

bruin , het tweede meer dan dubbel zoo lang als het eerste ; het derde

ongeveer van gelijke lengte als het eerste. Schouderknubbels en borst-

zijden met zilverachtigen weerschijn. Achterlijf gesteeld, vooral aan

het eind van den tweeden en het begin van den derdeu ring zeer

dun; de beide voorste ringen zwartachtig, aan den achterzoom en

langs de kanten met zilverachtigen haarglans ; de kolfachtige laatste

ringen kaneelkleurig , zonder glans of weerschijn (misschien is de be*

stuiving afgewischt). Pooten roodgeel; wortel der dijen en spitshelft

der scheenen donkerder; aan de achterpooten de dijen vrij dik, in

't midden iets ingebogen , en de scheenen aan den wortel dun , van

het midden af onvegelmatig verdikt en gebogen \ achtertarsen bijzonder

breed. Kolfjes geel. Vleugels aan de voorhelft licht koffijbruin, welke

kleur de discoidaal-ader even overschrijdt en de geheele eerste achtercel,

alsmede de vleugelspits inneemt , ofschoon daar naar onderen een

weinig vertlaauwende ; uitmonding der radiaal-ader voorbij de schijf-

dwarsader; eerste achtercel lang gesteeld; schijfdwarsader eenigszins

schuin.

Een <? uit Argentina (Weyenbergh).

OESTRIDAE.

Gastrophilns E q 11 i Fabr.

Oestrus Equi, Fabr. Syst AulL 228. 4; Fall. Haemal. 13. 8; Macq,

Suit, a, Buff. Dipt. II. 52. 1; — Gastrus Equi, Meig. Syst. Beschr.

IV. 175. 1; Zett. Ins. Iapp. G23. 1; id. Dipt. Scand. III. 976. 1; —
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Gastrophilus Eqni, Schin. Faun, mislr. I. 391 ; -- Oestrus Bovis, Linn.

Faun, slice. 1730; Oestrus intestinalis, de Geer, Ins. VI. 291. 1.

pi. 15. f. 16.

Twee manneljes uit de omstreken van Quebec (Provancher) in bet

museum t.e Brussel; een wijfje van Arizona (Neumogen) in dat te

Leiden

.

MUSCIDAE.

PHASINAE.

1. Allophora mi cans n. sp.

Nigra, griseo-micans ; abdomine fascia media subrufescente ; epis-

tomate pallide rufo sericeo; alis dilute brunnescentibus , nervi discoi-

dalis curvatura subrotundata; nervo apicali obliquo. — <? long. 9 mm.

Zwart; de kop groot en breed; het aangezigt zijdeaclitig licht

roodgeel, op de weinig verheven gezigtslijsten met korte borsteltjes:

mondrand glanzig roestbruin ; oogen van boven zamenstootend ; het

driehoekige voorhoofd zwart, eenigszins fluweelig, aan de kanten

zijdeachtig bleekgeel, in 't midden met fijne en digte zwarte beharing.

Sprieten zwart , nog niet de belft van het aangezigt bereikende ; derde

lid elliptisch • sprietborstel regt , aan den wortel iets verdikt en lang-

zamerhand tot de baarfijne spits verdund. Thorax voor den dwarsnaad

met witachtige bestuiving, welke drie langsstrcpen vrijlaat; dergelijke

bestuiving vormt een paar witte vlekjes voor den vleugelwortel en

bevindt zich ook aan de borstzijden, op bet schildje en den achterrug;

boven op den thorax en op het schildje is eene digte, korte, zwart-

achtige beharing; voorts aan den achterrand van den thorax eenige

borstels; vier vrij lange borstels aan dien van het schildje. Achterlijl

plat, eirond, vijfringig, glanzig zwart, met een eigenaardigen blaauw-

grijzen , iets metaalachtigen gloed en eene grootendeels lichtgrijze

bestuiving, die naarmate het licht valt, al of niet zigtbaar is; op de

voorste belft van den derden ring is deze bestuiving roestbruin , waar-

door in sommige rigtingen een dwarsband van die kleur te voorschijn

komt. Pooten zwart, met vrij digte beharing en enkele verspreide

borstels aan de scheenen; voetbaken en voetballen zeer lang, de

laatsten bleekgeel en van lange fijne borstelharen omgeven. Vleugel-

scbubben en vleugels lichtbruin; aan de schouder-dwarsader eene
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tlonkere schaduw; adcrbeloop ongeveer gelijk aan dat der Europesclie

A. subcoleoptrata ; aan het allereerste begin van den voorrand eene

kam van stevige zwarte borstels ; ter plaatse waar de cubitaal-ader

nit de radiaal-ader ontspruit, een eeltachtig knobbeltje. Zie eene

afbeelding van den vleugel op PI. 1 fig. 12 (de buiging der discoidaal-

ader is daar echter te rond en de spitsdwarsader niet schuin genoeg

voorgesteld).

Een S uit Argentina (Weyenbergh).

2. Trichopoda p e n n i p e s Fabr.

Musca pennipes, Fabr. Ent. Syst. IV. 348. 149; — Didya pennipes

)

Fabr. Syst. Anil. 327. 5; — Trichopoda pennipes , Wied. Auss. Zwci/l.

II. 274. 9; Rob. D. Myod. 288. 1; — Phasia jugatwia, Say, Jon in.

or. Phil. VI. 172. 2 (sec. Ost. Sacken).

Een $ van Argentina (Weyenbergh).

3. Trichopoda pyrrhogaster Wied.

Wied. Auss. Ztoeifl. II. 272. 6.

Eenige wijfjes van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brussel.

OCYPTERINAE.

1. c y p t e r a D o s i a d e s Walk.

Walk. List. DipU BriU mus. IV. 695.

Een 5 uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

2. c y p t e r a n i gr in a n. sp.

Nigra , albo-micans ; antennis l-ufescentibus ; alarum dimidio costali

fusco; calyptris albis. — 5 long. 7,5 mm.

Kop merkelijk breeder dan de thorax, zijdeachtig wit, aan de

wangen met bruinen weerschijn; voorhoofd bijna de halve kopbreedtc

innemende, met breeden zwartbruinen middenband, aan de kanten

met witten zoom; schedel glanzig. Sprieten donker roestkleurig ; het

eerste lid kort ; het tweede ongeveer dubbel zoo lang ; het derde weder

dubbel zoo lang als het tweede, naar het einde iets verbreed en af-

gerond; sprietborstel zwart, aan de wortelhelft een weinig verdikt.



l(j AMERIKAANSCHE DIPTERA.

Thorax zwart, met eenige lichtgrijze bestuiving, die van boven on-

duidelijke zwarte strepen vrijlaat; borstzijden met witte weerschijn-

vlekken, die een paar banden boven de voorste lieupen vormen:

schildje glanzig zwart, plat, fijii bestippeld; op den thorax vrij stevige

borstels, in vier langsrijen geplaatst; op het schildje verscheidene

borstels , waarvan een paar aan den achterrand steviger dan de overige.

Achterlijf glanzig zwart ; aan den voorrand van den derden en vier-

den ring een witgrijze vlekkige weerschijn; aan het eind van den

tweeden en derden ring van boven een paar macrocheten ; voorts

enkele in de zijden, alsmede verscheidene aan het eind van den

vierden en op den eenigszins kolfachtig verdikten laatsten ring. Pooten

zwart, vrij dik; op elk der heupen eene zilverachtig witte vlek;

behalve de eindsporen, die aan al de scheenen voorhanden zijn, aan

de achterste scheenen nog verspreide borstels. Vleugelschubben wit;

de kleine kolfjes zwart. Vleugels grauwachtig ; de voorrandshelft dou-

kerbruin ; deze donkere kleur strekt zich uit tot aan de discoidaal-

ader en de spitsdwarsader, die zij als eene schaduw begeleidt; spits-

dwarsader dubbel gebogen ; de steel der spitscel schuin naar boven

gerigt ; schijfdwarsader bijna regt , op ten minste twee derden der

spitscel ingewricht.

Een 5 uit Argentina (Weyenbergh).

TACH1NINAE.

1. D e j e a n i n c o f p u 1 e n t a Wied.

Tacliina corpulenta , Wied. Auss. Ziveifl. II. 280. 1 ;
— Dejeanid

rufipalpiS) Macq. Dipt. ex. II. 3. 35. 5. pi. 3 f. 1 ; — D. venatrix,

0. Sack, West, Dipt. 348.

Een c? van Bogota (van Lansberge) in het museum te Leiden.-

Op het gezag van Osten Sacken (Oil. Dipt. N* Am. 147) citeer ik

de bovengenoemde synoniemen en daarentegen niet D. corpulenta Macq.

{Suit, a Buff. Dipt, II. 77. 22, Dipt. ex. II. 3. 35. 4 en supp. 1. 143).

2. D c j e a n i a p a 1 1 i
i>

e s Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 3. 34. 2. pi. 2 f. 9.

Twee mannetjes van Bogota (van Lansberge) in het museum te

Leiden.
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3. Dejeania a r m a t a Wied.

Tachina armata, Wied. Auss. Zweifl. II. 287. 11; - Dejeania

armala, Macq. Dipt. ex. supp. 4. 168.

Vier exemplaren van Montevideo in bet museum te Leiden.

4. Dejeania rntilioides Jaenn.

Jaenn. Neae ex. Dipt. 137.

Een ? van Arizona in het museum te Leiden.

5. Hystricia vivida Harr.

Tachina vivida , Harr. Ins. New Engl. ed. III. G12. pi. 8. f. 1 ;
—

Hystricia testacea, Macq. Dipt. ex. II. 3. 44; — Tachina fniilima
,

Walk. List Dipt. Brit. mas. IV. 70.

Twee mannetjes uit de omstreken van Quebec (Provancber) in bet

museum te Brussel.

De citatie uit Harris beb ik overgenomen uit den Catalogus der

Noord-Amerikaansche Diptera van Osten-Sacken. Deze acbt bet waar-

sckijnlijk, dat Tachina abrupta Wied. dezelfde soort is; is dit wer-

kelijk zoo, dan zou laatstgemelde naam de prioriteit bebben.

6. J n r i n i a nigriventris v. d. Wulp.

V. d. Wulp, Notes from the Leyd. mus. IV. 81. 13.

Cinerea ; capite pallido ; antennis sordide rufis , articulo tertio nigri-

cante; palpis runs, in apice subdilatatis ; abdomine nigro nitido;

pedibus nigris; calyptris absque dilute brunneis. — ? long. 13 mm.

Aangezigt regtstandig, aan den mondrand sterk, bijna kegelvormig

vooruitstekend , even als de wangen en kinbakken bleek grijsacbtig

geel met bruingrauwen weerscbijn; een eind boven den mondrand ter

wederzijde een groote en enkele kleinere borstels. Voorboofd ascbgrauw,

met roestrooden, smallen, naar voren verbreeden langsband; voor-

boofdsborstels weinig talrijk maar stevig; achterboofd met grove geel-

acbtige bebaring en den gewonen krans van zwarte borstels. Sprieten

vuil roestkleurig ; bet eivormige derde lid, althans van voren en aan

de spits zwartachtig; sprietborstel zwart. Palpen roestkleurig, naar

het einde een weinig verdikt. Thorax en scbildje met digte aschgrauwe

bestuiving; geheel van voren op den thorax cenige aanduiding van

zwarte langsstrepen ; de borstels achtcr op den thorax en aan den
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achterrand van het schildje stevig en van aanzienlijke lengte. Ach-

terlijf gewelfd, glanzig zwart, alleen in de zijden van den laatsten

ring met eene zilveraclitige , tot het gele neigende weerschijnvlek;

tweede ring zonder niacrocheten ; aan den rand van den derden ver-

scheidene , die zeer stevig zijn ; de laatste ring met digte zwarte be-

haring en een aantal stekels; bnik op het midden der ringen met een

aantal dikke, vrij stompe, doornige borstels. Pooten zwart ; dijen en

vooral de scheenen met vele lange en krachtige borstels. Vleugelschubben

en vleugels met grauwbrnine tint; vlengeladeren brninzwart; ombui-

ging der discoidaal-ader met scherpen hoek ; schijfdwarsader zacht

geslingerd.

Een vrouwelijk exemplaar nit Chile , in het Leidsch museum ; een

ander, volkomen daarop gelijkend, nit Argentina (Weyenbergh) in

mijne collectie.

De soort is naauw verwant met J. bicolor Wied. (Ahss. Zweifl. II.

282. 3) en ik zou haar zelfs als zoodanig hebben bestemd, ware het

niet dat Wiedemann eene teekening van den thorax aangeeft , waarvan

bij mijne overigens vrij gave voorwerpen naauwelijks iets te zien is,

en den anus een weinig doorschijnend rood noemt, wat evenmin op

mijne exemplaren past.

7. J n r i n i a n i t i il a v. d. Wulp.

V. d. Wulp, Notes from the Leyd. mas. IV. 82. 14.

Nigra nitida; capite pallescente, sericeo; fronte , antennis pedibusque

nigris; palpisrufis, subdilatatis , curvatis ; alis dilute brunnescentibus
,

ad basin runs. — ? long. 15,5 mm.

Glanzig zwart. Kop zijdeachtig bleekgeel, aangezigt regtstandig;

de mondrand een weinig vooruitstekend ; boven den mondrand ter

wederzijde een grootere en verscheidene kleinere borstels; voorhoofd

glanzig zwart, met dofzwarten, van achteren gespleten langsband;

voorhoofdsborstels stevig ; achterhoofd met digte geelgrijze beharing

en een krans van zwarte borstels. Sprieten zwart; het tweede lid

dun; het derde verbreed, half zoo lang als het tweede, aan het einde

afgeknot; sprietborstel tot digt aan het einde verdikt. Palpen roest-

kleurig, gebogen , naar het einde iets verdikt. Achterlijf gewelfd
,
zonder

lichte bestuiving ; aan den rand van den tweedcn ring eenige plat-

liggende, aan den rand van den derden ring eenige overeindstaaiulc
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stekelachtige macrocheten ; buik op het midden der ringen met stevige

borstels. Pooten zwart, onder aan de voordijen en aan de buitenzijde

der scheenen met vele borstels. Vleugelsclmbben en wortel der vleu-

gels roodgeel, welke kleur aan den voorrand tot halverwege de vleu-

gellengte reikt; de vlengels overigens met licbt bruingrauwe tint;

aderen donkerbruin, in bet wortelgedeelte bruingeel; ombuiging der

discoidaal-ader met bijna regten boek; de spitsdwarsader gebogen;

scbijfdwarsader bijna regt.

Een 2 van Arizona (Neumogen) in het museum te Leiden.

8. Ecliinomyia r o b u s t a Wied.

Tachina robusla, Wied. Auss. Zweifl. II. 290. 15; — Ecliinomyia

analis, Macq. Dipt. ex. supp. 1. 144. 4. pi. 12 f. 3.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

Aan de wangen zijn omlaag, digt tegen den oogrand, een paar

borstels ; aan den buik zijn alleen in 't midden borstels.

Het komt mij niet twijfelachtig voor, dat E. analis Macq. (wel te

onderscbeiden van E. analis Fabr.) dezelfde soort moet zijn als Tachina

robusla Wied. In de bescbrijving kan ik geen wezenlijke punten van

verscbil vinden; alleen noemt Wiedemann de vleugelschubben „elfen-

beinweiss", terwijl Macquart ze beschrijft als „ un peu roussatres".

Mijn exemplaar komt in dat opzigt met Wiedemann's opgave overeen

;

daarentegen beantwoordt bet, wat den vorm der sprieten betreft, ten

voile aan de bescbrijving, daarvan door Macquart gegeven; diens

afbeelding overigens is, als gewoonlijk, te ruw om daarop eenige

conclusie te gronden.

9. Eehinomyia i in in a c u 1 a t a Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 4. 169. 6. pi. 15 f. 8; v. d. Wulp, Notes

from the Leyd. mas. IV. 83. 15.

Een $ van Arizona (Neumogen) in het Leidsch museum reken ik,

voorloopig althans, tot deze soort, omdat Macquart's bescbrijving

daarop geheel kan worden toegepast. Het verscbil in vaderland (Mac-

quart geeft Brazilie aan) zou echter wel eene aanleiding zijn tot twijfel.

Het aangezigt heeft een sterken geelrooden weerschijn, vooral aan

den mondrand
; de wangen zijn zonder borstels ; de palpen zijn zeer

dun; het derdc sprietenlid is ongeveer even lang als het tweede.
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10. Echinomyia p i c e a Rob. D.

Rob. D. Mydd. 44. 2; Macq. Dipt. ex. II. 3. 37. 2. pi. 3. f. 4.

Beide sexen van Quebec (Provancher) in bet museum te Brussel.

De aangehaalde bescbrijvingen passen op deze voorwerpen beterdan

op de volgende, overigens zeer verwante soort. De vleugels zijn bruin-

acbtig grauw, aan de basis en bet begin van den voorrand roestkleurig

;

de vleugelscbubben helder roodgeel ; hel aangezigt en de wangen mede

roodgeel ; de top der knieen roestkleurig.

11. Echinomyia lngnbris n. sp.

Nigro-picea; capite albescente; antennarum articulis basalibus duobns

palpisque runs ; calyptris albis ; alis cinereo-byalinis , basi pallide

rufo. — <? ? long. 13 mm.

Gelijkt op de vorige, doch onderscbeiden door een meer wittenkop,

door niet roodgele maar witte vleugelscbubben, en bijna glasachtige,

aan den wortel slechts een weinig roodgele vleugels. Aangezigt, wan-

gen en kinbakken zijdeachtig geelwit; de mondrand roodacbtig; voor-

hoofd zwartachtig met licbtgrijzen weerscbijn ; voorhoofdsborstels een

weinig beneden den sprietwortel afdalende; wangen zonder borstels,

docb met eenige lijne baren digt bij cle oogen ; kinbaard en beharing

van bet acbterboofd vuilwit , digt en vrij raw. De beide eerste spric-

tenleden roestkleurig ; bet tweede lid van bov'en zwartborstelig ; bet

derde zwart, van onderen afgerond. Palpen roestkleurig, naar bet

einde iets verdikt. Thorax glanzig zwart , naauwelijks een weinig grauw

bestoven ; scbildje roodbruin ; acbterlijf glanzig zwart, met roodbruinen

gloed , die zicb bet meest aan de zijden en soms ook aan den anus

vertoont; bij een der exemplaren bevindt zicb aan den voorkant der

ringen , vooral aan de kanten, eene grijze viekkige bestuiving, die

bij al de anderen ontbreekt (waarscbijnlijk omdat zij meer afgevlogen

zijn). Pooten zwart, de scbeenen pekbruin ; aan de knieen eene

roodacbtige stip. Vleugelscbubben wit. Vleugels met Haauwe grauw-

achtige tint, aan den wortel bleek roodgeel; ook de aderen aldaar

van die kleur: bij bet 2 is de basis der vleugels iets donkerder, ter-

wijl de middeldwarsader en de ombuiging der discoidaal-ader door

een donker scbaduwvlekje zijn geteekend , waarvan bij bet $ naauwe-

lijks eenig spoor gevonden wordt.
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Verscheidene exemplareu van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

12. E c li i n o in y i a v it tat a n. sp.

Testacea ; thorace cinereo ; abdomine vitta dorsali nigra ; ano utrinque

argenteo-micante ; capite pallide rufescente; antennis palpisque ferru-

gineis; antennarum articulo tertio nigricante; pedibus piceis; calyptris

albescentibus ; alis cinereis, basi costaque ferrugineis. — Long. 10, 5

mm. (<?), 9 mm. (5).

Kop zijdeachtig bleek roodgeel; voorboofd van boven bijna (c?) of

ruim (5) de halve kopbreedte innemende, in 't midden met een niet

sterk sprekenden roestkleurigen langsband en aan weerskanten met

eene dubbele rij borstels, die ter halverwege bet tweede sprietenlid

afdalen ; aangezigt zacbt ingebogen , aan den mondrand een weinig

vooruitstekend ; wangen en kinbakken met beharing, de wangen zonder

borstels; mondrand ter wederzijde en kinbakken van onderen met

eenige zwakke borstels; acbterboofd met geelacbtig aschgrauwe be-

baring en een' krans van zwarte borsteltjes. Sprieten roestkleurig

;

het derde lid zwartachtig, althans aan den voorkant, die een weinig

uitgebogen is; sprietborstel zwart, vrij dik
7
eerst aan de spits ver-

dund. Palpen roodgeel , cylindrisch (<?) of aan 't einde iets verdikt (2).

Thorax aschgrauw, op den rug met onduidelijke zwartachtige langs-

strepen, in de zijden eenigszius geelacbtig; behalve de korte donkere

beharing, zwarte borsteltjes, die aan de zijden en den achterrand

langer worden ; schildje roodgeel, met witte bestuiving en zwarte

beharing, aan den achterrand met lange en stevige borstels. Achterlijf

glanzig roodgeel, eenigszins doorschijnend , met zwarten rugband, die

op den eersten ring breeder wordt en op den vierden bijna verdwijnt;

deze laatste ring ter wederzijde met zilverwitten weerschijn ; buik

doorschijnend roodgeel, aan het einde zwartachtig, alleen op de mid-

dellijn met borstels. Pooten pekzwart, de kniee'n en voorste scheenen

naar het roestkleurige overhellende ; dijen en scheenen met vele borstels.

Vleugelschubben vuilwit. Vleugels aschgrauw, aan den wortel en

voorrand roestkleurig.

Argentina (Weyenbergh) , een paartje.

Ofschoon het 5 kleiner is en zich door aan 't eind verdikte palpen

ondcrscheidt , is de overeenkomst overigens zoo groot, dat ik niet

aarzel de beide voorwerpen als dezelfde soort te beschouwen.
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13. E c h i 11 o m y i a piliventris n. sp.

Nigricans; capite pallide rufescente; antennarum articulis basalibus

palpisque ferrugineis; tborace albido-pollinoso; scutello testaceo; abdo-

mine nigro submetallico , albido-tessellato ; ventre pilosulo
;

pedibus

nigris ; calyptris albescentibus ; alarum basi rufescente. — S long.

10, 5 mm.

Kop zijdeachtig bleek roodgeel; voorboofd van boven ongeveer een

derde der kopbreedte innemende, roestkleurig , ter wederzijde met

glanzig bleekgelen zoom, die naar gelang bet licbt er op valt, breeder

wordt, zoodat er soms slecbts een roestkleurige middenband overblijft;

voorboofdsborstels als bij de vorige soort. Aangezigt regtstandig, aan

den mondrand vooruitstekend, wangen naakt; bebaring en beborsteling

van den mondrand, de kinbakken en het acbterboofd als bij E. villain.

Sprieten roestkleurig ; het derde lid zwartacktig , van voren een weinig

uitgebogen; palpen roestkleurig, gebogen, naar het einde naauwelijks

iets verdikt. Thorax glanzig zwart, met witachtige bestuiving, die

vooral van voren en in de zijden duidelijk is en van voren min of

meer zwarte langsstrepen vertoont; schildje glanzig roodgeel. Achter-

lijf glanzig zwart met metaalachtigen gloed en zilvergrijze weerschijn-

vlekken, die in de zijden tegen den voorrand der ringen het meest in

't oog vallen ; de tweede en derde ring aan de kanten een weinig

roodbruin ; van de macrocheten op het achterlijf zijn slecbts enkele

aan den rand van den tweeden en derden ring overgebleven. Pooten

zwart, met de gewone borstels; die aan de middenscbeenen lang en

stevig; acbterscheenen van onderen met roodgelen haarglans. Vleugel-

scbubben witacbtig. Vleugels met grauwbruine tint, aan den wortel

roodgeel; behalve de randader, die zwart is, zijn de overige aderen

roestkleurig ; schijfdwarsader een weinig gebogen.

Een $ nit Argentina (Weyenbergh).

14. C y p li o c e r a iu acrocera Wied.

Tachina macrocera, Wied. Anss. Zweifl. II. 290. 16; — Cuphocera

macrocera, Schin. Dipt. Nov. Reise, 350. 114.

Een $ van Bahia (de Lacerda) in het museum te Brussel.

De soort is verwant aan die,welke ik naar een Noord-Amerikaanscb

exemplaar als Schineria ruficauda beb beschreven (Tijdschr. r. Ent.

X. 146. 18). Low heeft daaromtrent opgemerkt, dat deze beter in het
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geslacht Cyphocera past; ik moet hem daarin gelijk geven, wanneer

men althans niet al te veel waarde hecht aan de lengteverhouding

der sprietleden. Als kenmerk van het genus wordt namelijkaangegeven,

dat het derde lid korter zou zijn dan het tweede, terwijl in debeide

mij bekende soorten (ruficauda en macrocera) het derde sprietenlid

eer iets langer is, ofschoon het door zijnen vorm overigens aan de

geslachten Echinomyia en Micropalpus herinnert. Cyphocera maakt den

overgang uit lusschen die beide genera; met het eerste komt het in

de naakte oogen, met het tweede in de kleine, bijna rudimentaire

palpen overeen.

15. G o n i a p a 1 1 e n s Wied.

Gonia pallens, Wied. Auss. Zweifl. II. 346. 6; Macq. Dipt. ex. II.

3. 50. 4; (Lynch Arribalzaga, Anal. Soc. dent. Argent. X. 1880.

viii) — G. chilensis, Macq. I.e. 5. pi. 5 f. 4; Blanch, bij day, Hist,

fis. pot. y nat. de Chile VII. 422. 1 ; — G. angusta ,
Macq. 1. c. 56.

7. pi. 5. f. 5; -- G. lineata, Macq. 1. c. supp. 4. 178. 14.

Een 5 uit Argentina (Weyenbergh).

Het derde sprietenlid is bij dit exemplaar niet roodgeel, maar zwart-

achtig met lichtgrijzen weerschijn ; het laatste lid van den sprietborstel

is ten minste anderhalfmaal zoo lang als het voorlaatste; op de ge-

zigtslijst staan in het midden drie of vier borstels. De borstels achter

op den thorax en die van het schildje zijn zeer lang en stevig ; de

laatsten reiken wel tot halverwege het achterlijf. De middenscheenen

hebben vooral aan de buitenzijde verscheidene lange en stevige bor-

stels; de achterscheenen zijn buitenwaarts zeer regelmatig met korte

borstels gewinperd , waartusschen een weinig onder het midden een

enkele, langere borstel uitsteekt.

16. B e 1 v o s i a bifasciata Fabr.

Musca bifasciata, Fabr. Syst. Enl. 777. 19; id. Ent. Sysl. IV. 325.

33; id. Syst. Anil. 299. 78; — Ocyptera bifasciata, Latr. Did. d'hist.

nat. XXIV. 195. 373; - Tachina bifasciata, Wied. Aass. Zweifl. II.

305. 44 ; — Latrcillia bifasciata , Rob, D. , Myod. 104. 1 ; — Nemoraea

bifasciata, Macq. Suit, a Buff. Dipt. II. 104. 19; Bigot, in R. de la

Sagra, Hist. phys. pol. el nat. de Vile de Cuba, anim. artic. 813; —
Belvosia bifasciata, Macq. Dipt. ex. II. 3. 57. 1, pi. 6. f. 2 ;

—

•
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Belvosia bicincta, Rob. D. Myod. 103.1; — Senometopiabicincta, Macq.

Suit, a Buff. Dipt. II. 112. 28.

Een $ uit Brazilie in 's Rijks museum te Leiden; verscheidene

exemplaren van beide sexen uit Columbie in het museum te Brussel.

Deze soort is als type te beschouwen van bet geslacbt Belvosia

,

door Robineau Desvoidy dus genoemd ter eere van den bekenden

Franscben reiziger en natuurondevzoeker Palisot de Beauvois.

Aan de bierboven aangebaalde beschrijvingen voeg ik nog bet vol-

gende toe. De kop is breeder dan de thorax; het voorhoofd in beide

sexen zeer breed en van boven minstens een derde gedeelte van den

kop innemende; de gezigtslijsten treden sterk vooruit en zijn van

boven boogvormig over den sprietwortel omgetrokken (zie PI. 1 fig. 13)-

Palpen roestkleurig. Aan den derden achterlijfsring een witte of geel-

witte , soms iets goudacbtige voorzoom ; de vierde ring geheel van die

kleur; de borstels van thorax, schildje en achterlijf stevig en alien

platliggend ; onder aan de dijen en aan de buitenzijde der achterste

scheenen (fig. 14) vele borstels; voethaken roodgeel met zwarte spits.

Het geslacbt Belvosia gelijkt door het breede, eivormige ligchaam

veel op onze Nemoraea's of op de grootere soorten van Mdsicera {major,

scutellata enz.), met welke laatsten het de naakte oogen, de vrij lauge

sprieten en de digt beborstelde achterscheenen gemeen heeft. Het

onderscheidt zich echter aanstonds door de plaatsing van den grooten

mondborstel niet aan-, maar een eind boven den mondrand, en door

de lange en stevige, platliggende borstels, die iu grooten getale aan

den achterrand van het schildje voorhanden zijn en veelal wel tot

halverwege het achterlijf reiken ; ook de macrocheten van het ach-

terlijf zijn zeer stevig en doen aan die van het geslacbt Jurinia

denken. De voethaken zijn gewoonlijk roodgeel met zwarte spits of

althans aan den wortel roodachtig.

Behalve Belvosia bifasciata, reken ik tot dit geslacbt ook Blephariptera

rufipalpis Macq. en zijn mij bovendien nog twee soorten bekend, die

zooveel ik kan nagaan, onbeschreveu zijn en hieronder vermeld worden.

Analytisch kunnen deze vier soorten op de volgende wijze worden

onderscheiden :

1. Kop duidelijk breeder dan de thorax ; de

gezigtslijsten sterk uitpuilend .... bifasciata F.

Kop ongeveer zoo breed als de thorax; de

gezigtslijsten lnatig vooruitspringend. . 2.
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2. Achterlijfeenkleurig zwart; vleugels grauw

;

achterscheenen buitenwaarts franjeach-

tig digt met borstels bezet rufipalpis Macq.

Achterlijf zwart, met den vierden ring wit

of geelachtig ; vleugels donkerbruin
;

acbterscbeenen niet franjeachtig gewim-

perd, ofscboon met vele borstels bezet. 3.

3. Derde sprietenlid dubbel zoo lang als bet

tWeede; voorboofdsborstels terwederzijde

in eene dubbele rij beneden den spriet-

wortel afdalende ; macrocbeten op bet

achterlijf overeindstaande Weyenberghiam n. sp.

Derde sprietenlid driemaal zoo lang als bet

tweede; voorboofdsborstels ter weder-

zijde in eene enkele rij beneden den

sprietwortel afdalende ; macrocbeten op

bet achterlijf platliggende lencopyga n. sp.

17. B e 1 v o s i a rufipalpis Macq.

Blephariptera rufipalpis, Macq. Dipt. ex. II. 3. 55. 1. pi. 6 f. 1;

id. supp. 1. 158; Bigot, in R. de la Sagra, Hist. phys. el mil. de

Vile de Cuba, 815.

Van deze soort bezit ik een wijfje, mij door Prof. Weyenbergh uit

de Argentijnsche republiek overgezonden , en zag ik twee mannetjes

in de collectie van het Brusselsche museum , bet eene van Columbie

,

bet andere door wijlen C. van Volxem in Brazilie gevangen.

Het geslacht Blephariptera Macq. onderscheidt zich voornamelijk , zoo

niet alleen, van Belvosia door de buitenwaarts franjeachtig beborstelde

acbterscbeenen, een kenmerk naar mijn inzien niet voldoende om

daarop eene generieke afzondering te gronden, te minder omdat ook

in de mij bekende Hehosia-soorten de achterscbeenen vrij digt met

borstels bezet zijn. In de overige en meer wezenlijke kenmerken be-

staat inderdaad eene in 't oog vallende overeenkomst.

Aan de beschrijvingen van Macquart en Bigot is nog het volgende

toe te voegen.

Kop ter breedte van den tborax; bet voorhoofd in beide sexcn bijna

even breed, naar boven een weinig smaller en op de kruin ongeveer

bet vierde gedcelte van den kop inneinende; de gezigtslijsten minder
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uitpuilend dan in B. bifasciata; voorhoofdsband zwart, smal, onmid-

dellijk boven de sprieten iets verbreed en daar in eene roestkleurige

glanzige plek eindigende; voorboofdsborstels ter wederzijde in eene

enkele rij beneden den sprietwortel afdalende. Achterlijf eenkleurig

zwart, met flaauwen glans. Pooten met vele borstels, die onder aan

de voordijen kamacbtig op eene rij zijn geplaatst ; aan de bnitenzijde

der middenscheenen en onder aan de acbterdijen eenige borstels van

aanzienlijke lengte , die aan de buitenzijde der acbterscheenen in

beide sexen eene digte franje vormende (zie PI. 1 fig. 15) ; voetbaken

zwart, aan den wortel slechts een weinig roodachtig. Vleugels grauw,

aan den wortel even als de vleugelscliubben donkerbruin.

18. B e 1 v o s i a Weyenberghiana n. sp. (PI. 1 fig. 16).

Atra; thorace albido-pollinoso , substriato; abdominis segmento ultimo

pallide ochraceo, nudo; epistomate albescente ; antennis pedibusque

nigris; palpis obscure rufis; alis fuscis, basi nigra. — $ long. 11 mm.

Kop ter breedte van den thorax ; aangezigt en wangen wit , eenigs-

zins zilverglanzig , met roodbruinen weerscbijn; voorhoofd zwartacbtig

grauw, naar acbteren iets versmald en op de kruin een derde der

kopbreedte innemende; de voorlioofdsband breed, weinig duidelijk,

tot bet roodacbtige neigende; onniiddellijk boven de sprieten eene

roestkleurige vlek ; voorhoofdsborstels vrij stevig, ter wederzijde in

eene dubbele rij beneden den sprietwortel afdalende ; de gezigtslijsten

niet zoo sterk uitpuilende als bij />'. bifasciata ; boven den grooten mond-

borstel nog 4 of 5 zwakkere borstels , waarvan de bovenste ongeveer ter

halver boogte van bet gezigt is geplaatst (fig. 17) ; acbterboofd met digte

grijsacbtig witte bebaring. Sprieten zwart; het tweede lid verlengd
;

bet derde ten minste dubbel zoo lang als bet tweede en daarbij smal;

sprietborstel tot over bet midden verdikt. Palpen donker roodbruin.

Tliorax zwart , ten gevolge eener witaclitige bestuiving eenigszins tot

bet grijze neigende ; van zwarte langsstrepen is slecbts eenige aan-

duiding; scbildje en achterlijf zwart, bijna fluweelig; vierde ringbleek

okergeel en behalve in de zijden en aan den acbterrand , waar de

kleur weder zwart wordt , zonder bebaring of borstels ; anus zwart.

De borstels van bet ligebaam aanzienlijk
; aan bet acbterste gedeelte

van den tliorax en den acbterrand van bet scbildje vele stevigc,

lange
,

platliggendc borstels ; de macrocbeten aan bet eind der lijfs-

ringen regtop staande en daardoor zeer in 't oog vallend. Pooten
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zwart, rijk beborsteld ; aan de voorpooten onder tegen de dijen en

aan de buitenzijde der scheenen de borstels kamachtig op eene rij
;

aan de buitenzijde der middenscheenen en onder aan de aclitcrdijen

enkele bijzonder lange borstels ; achterscheenen buitenwaarts met vele

borstels, die evenwel niet als eene franje zijn geplaatst (fig. l8).Voethaken

roodgeel met zwarte spits en even als de okergele voetballen (bij het c?)

groot en met borstels omgeven. Vleugelschubben en vleugels zwartbruin

,

de wortel der vleugels zwart ; aderbeloop geheel gelijk aan dat van

B. bifasciata.

Een $ nit Argentina , dat ik aan de goeclheid van Prof. Weyenbergh

beb te danken.

19. B e 1 v o s i ii leucopyga v. d. Wulp.

V. d. Wulp, Notes from the Leyd mus. IV. 84. 17.

Nigra; capite griseo-albo: fronte nigricante, in $ postice attcnuato;

vitta frontali rufescente; tborace antice albido pollinoso, substriato;

scutello piceo {$') vel obscure rufo ($); abdominis segmento ultimo

albescente ; antennis pedibusque nigris
;

palpis ex rufo fuscis ; alis

infuscatis. — $ $ long. 12 mm.

Kop ten minste zoo breed als de tborax ; aangezigt en wangen

grijsachtig wit; voorboofd zwartachtig, bij het $ naar acbteren sterk

versmald, zoodat bet op de kruin minder dan bet vierde gedeelte

der kopbreedte inneemt; bij bet 5 het voorhoofd breed, op de kruin

ruim een derde van den kop innemende ; voorhoofdsband roodbruin

,

vrij smal ; voorhoofdsborstels matig stevig, ter wederzijde in eene

enkele rij beneden den sprietwortel afdalende; de gezigtslijsten niet

zoo sterk uitpuilende als bij B. bifasciata en met eenige borstels bezet

,

die ten minste tot halverwege het gezigt opklimmen ; achterhoofd met

digte lichtgrijze beharing. Sprieten zwart ; het tweede lid vrij kort

;

het derde ten minste driemaal zoo lang als het tweede ; sprietborstel

tot het midden verdikt. Palpen zwartbruin , naar het eind roestkleurig.

Thorax zwart
,
geheel van voren met eenige witte bestuiviug , waarin

zwarte langsstrepen zijn aangeduid ; schildje bij bet $ pekzwart , bij

het $ donker bruinrood. Achterlijf zwart; de vierde ring witachtig,

de anus weder zwart ; de macrocheten alien platliggend , sommigen

aan het eind van den derden ring dik en doornachtig. Pooten zwart, de

borstels alsmede de voetbaken en de voetballen als bij B. Weyenberghiana ;
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bij het 5 de voethaken en voetballen korter. Vleugcls en vleugel-

schubben donkerbruin.

Een paartje van Brazilie (Beseke) in het Leidsch museum.

Deze en de vorige soort scbijnen naauw verwant aan B. avails

Macq. (Dipt, ex. supp. 1. 460. 2. pi. 14. f. 4), die echter kleiner is

en bij welke de wortelleden der sprieten bruingeel zijn.

20. N e in o r a e a erythrop y g a v. d. Wulp.

V. d. Wulp, Notes from the Leyd. mux. IV. 83. 16.

Nigra; facie, antennis pro parte majore, abdominisque segmento

quarto rufis ; tliorace striis quatuor griseis
;
pedibus piceis ; alarum

nervo transversali medio infuscato. — $ long. 11 mm.

Door de behaarde oogen, de alleen van onderen bewimperdegezigts-

lijsten, de breede wangen en kinbakken, bet derde sprietenlid, dat

niet langer dan het tweede is, het eivormige achterlijf en de aan de

ombuiging niet verlengde discoidaal-ader behoort deze soort tot het

geslacht Nemoraea.

Aangezigt en wangen vuil roestkleurig ; voorhoofd naar boven sterk

versmald , zwartachtig , alleen aan de uiterste oogkanten lichter ; ter

wederzijde van den sprictwortel eene ronde zwarte vlek; de onderste

voorhoofdsborstels niet verder dan deze vlek afdalende ; oogen met

geelgrijze beharing ; mondborstels langs de gezigtslijsten tot aan het

ondereind der sprieten opklimmende; ook de wangen met een aantal

borstels. Sprieten ter halverv/ege het gezigt reikende , roestkleurig

;

de beide eerste leden van boven borstelig ; het tweede lid verlengd

;

het derde zoo lang als het tweede , naar het eind iets verbreed en

donkerbruin ; sprictborstel zwart , tot ongeveer de helft verdikt. Palpen

zwart. Thorax zwart, van boven met vier lichtgrijze langsbanden,

de beide buitenste breeder en meer vlekachtig; borstzijden van voren

vuil roestkleurig; behalve de zwarte beharing op den thorax zijn op

de lichte banden en overigens van achteren en in de zijden lange

borstels. Schildje zwart, aan de kanten en van achteren met grijze

bestuiving, en voorts met zwarte beharing en cenige lange borstels.

Achterlijf langwerpig eivormig, zwart; de tweede en derde ring met

grijzen weerschijn, die naarmate het licht er op valt , zich voordoet

als zijvlekken of als een voorzoom der ringen ;
vierde ring roodgeel

;

macrocheten aan den rand der ringen, op den derden ring ook in

't midden en op den vierden over de geheele oppervlakte verspreid.
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Pooten langer en dunner dan bij de meeste soorten van het geslacht

,

pekbruin ; de heupen en wortel der dijen tot het roestkleurige nei-

gende ; dijen met kamachtig geplaatste, scheenen met verspreide

borstels ; haken en voetballen lang. Vleugelsehubben bruingrauw , met

geelachtigen rand. Vleugels met grauwe tint; spitsdwarsader en sckijf-

dwarsader gebogen ; de laatste op drie vievden der spitscel ingewricht

;

middeldwarsader schuin achterover geplaatst, zwartachtig gezoomd.

Een $ van Chile in het Leidsch museum.

21. Masicera ins ignis v. d. Wulp.

V. d. Wulp, Notes from the Leyd. mus. IV. 85. 18.

Cinerea ; antennis , striis thoracis quatuor, abdominis segmento primo

,

segmentorum 2—4 limbo postico, linea dorsali pedibusque nigris; palpis

testaceis ; thoracis stria media et scutelli apice rufescentibus ; abdo-

minis segmento ultimo limbo antico flavo. — $ long. 8,5 mm.

Wegens de naakte oogen, het ongewimperde aangezigt, de onmid-

dellijk aan den mondrand ingewrichte mondborstels , het verlengde

derde sprietenlid, het breed eivormige achterlijf en de aan de om-

buiging niet verlengde discoidaal-ader , tot het genus Masicera gebragt.

Kop zwartachtig met zilverwitten weerschijn ; voorhoofd naar ach-

teren versmald , de middenband smal , weinig in 't oog vallend , alleen

door het gemis van witten weerschijn te onderscheiden ; voorhoofds-

borstels ter wederzijde op eene dubbele rij geplaatst en tot iets beneden

het tweede sprietenlid afdalende ; aangezigt regtstandig ; mondrand

niet vooruitstekend , met roodachtige tint ; achter den grooten mond-

borstel nog verscheidene kortere borstels ; achterhoofd grijsharig en

bovendien met een' krans van zwarte borsteltjes achter de oogen.

Sprieten zwart , een weinig korter dan het gezigt ; de wortelleden

van boven met borstels ; het derde lid ten minste driemaal zoo lang

als het tweede; sprietborstel tot over het midden verdikt. Palpen

bruingeel. Thorax van boven aschgrauw , met vier doorloopende zwarte

langsstrepen ; de midclenste tusschenruimte roodachtig aschgrauw , de

beide buitenste met witte bestuiving ; borstzijden en borst zwart ; schildje

roodachtig aschgrauw; thorax in de zijden en van achteren metlange

borstels, even als de achterrand van het schildje. Achterlijf eivormig,

licht aschgrauw; de eerste ring, eene rugstreep, de achterzoom van

den tweeden en derden ring, benevens de anus zwart met eenigen

glans ; de zwarte zoom der middenste ringen aan weerszijden drie-
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hoekig verbreed ; vierde ring van voren tot over de helft scherp afge-

scheiden helder roodgeel, in 't midden door eene fijne zwarte liju (het

vervolg der rugstreep) gedeeld ; macrocheten der middenste ringen

alleen aan den rand. Pooten zwart ; middenscheenen met eenige langere

borstels ; achterscheenen aan de bnitenzijde digt met borstels gewim-

perd ; baken en voetballen vrij lang. Vleugelscbubben en vleugels met

naauwelijks eenige grauwe tint; geen randdoorn; spitscel op eenigen

afstand van de vleugelspits geopend; spitsdwarsader bijna regt; schijf-

dwarsader zeer flaauw gebogen , op twee derden der spitscel ingewricht.

Een gaaf $ en nog een tweede, waaraan het acbterlijf ontbreekt,

van Chile, in bet Leidscbe museum.

D E X I N A E.

1. Prosena mexicana Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 4. 231. 7. pi. 21 f. 12.

Een $ uit Mexico (Duges) in het museum te Brussel.

2. Prosena longipalpis n. sp.

Cinerea ; capite albido ; vitta frontali , antennis
,
palpis pedibusque

flavis ; antennarum seta brevipennata
;

palpis elongatis filiformibus

;

abdomine rufesccnte , vitta dorsali nigricante. — 5 long. 9,5 mm.

Gelijkt in vorm , kleur en teekening zeer op onze Pr. siberiia , doch

door de lange dunne palpen en den slechts kort gevederden sprietborstel

duidelijk onderscbeiden. Kop (PI. 2 fig. 1) grijsachtig wit, aan den niond-

rand, op de wangen en op het voorhoofd eenigszins geelacbtig; voor-

hoofdsband roodgeel ; voorhoofd en aangezigt ongeveer even lang. Sprieten

tot twee derden van bet gezigt reikende , roestkleurig ; het eerste

lid met een of meer borsteltjes; bet tweede lid met een borstel;

het derde slank, twee-en-een-halfmaal zoo lang als het tweede, naar

het eind een weinig gebruind; sprietborstel roodbruin, kort gevederd,

aan de wortelhelft verdikt, langzamerhand dunner en aan 't eind

liaarvormig. Zuiger roestkleurig ; het laatste derde deel zwartbruin

;

palpen bleek roodgeel, draadvormig, langer dan de kop en naar het

einde met eenige zwarte borsteltjes. Thorax aschgrauw, met zeer

onduidelijke langsstrepen , vaalgelc beharing en zwarte borstels, die

op den rug in langsrijen zijn geplaatst ; schildje een weing roodachtig

,

met zwarte beharing en borstels, waarvan er vier lang en stevigzijn.
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Achterlijf eivormig, geeliood ; in sonnnige rigtingen zijn de insnij-

dingen, een vrij breede rugband over den tweeden ring en groote

vlekken op de beide laatste ringen licht aschgranw ; in andere rigting

komt cene zwartachtige rugstreep voor den dag, die met eene altijd

zigtbare vlek op den eersten ring begint; beharing van bet achterlijf

zwart ; aan den acbterrand van den tweeden ring een paar overeind

staande macrocheten; een aantal dergelijke aan den acbterrand van

den derden ring en rondom den anus ; buik roodgeel met zwarte rug-

streep. Pooten bleek okergeel; de tarsen naar het einde donkerbruin.

Vleugelscbubben geelacbtig. \7leugels (fig. 2) met grijze tint, aan den

wortel en 't begin van den voorrand geelacbtig; randader zwart, de

overige aderen bruingeel ; ombuiging der discoidaal-ader met iets afge-

ronden hoek; spitsdwarsader aanvankelijk regt en eerst aan bet einde

gebogen; middeldwarsader op bet midden der scbijfcel; schijfdwarsader

een weinig voorbij het midden der spitscel.

Een 5 van Argentina (Weyenbergh).

3. P r o s e n a s a r c o p h a g i n a n. sp.

Cinerea ; thorace nigro-trivittato ; abdomine nigro-tessellato ; capite

rufescente-albo ; vitta frontali, antennis, proboscide pedibusque nigris;

palpis filiformibus pallide flavis. — $ $ long. 10 mm.

Van het aanzien eener Sarcophaga. Kop (PL 2 fig. 3) grijsachtig oker-

geel met witten weerschijn ; aangezigt korter dan het voorhoofd, in 't mid-

den lichtgrijs, even als het voorhoofd, dat bij het $ naar boven sterk

vcrsmald is; voorhoofdsband zwart. Sprieten vrij kort, zwartbruin;

de beide eerste leden lichter, tot het roodgele neigende; het tweede

lid met een langen borstel; het derde slank, twee-en-een-halfmaal

zoo lang als het voorgaande ; sprietborstel lang en digt gevederd , aan

de wortelhelft verdikt. Zuiger zwart; palpen bleek roodgeel, draad-

vormig, niet langer dan de mondrand. Thorax, schildje en achterlijf

aschgrauw; op den thorax drie zwarte langsbanden , waarvan de

middenste ook over het schildje wordt voortgezet; achterlijf kegelvor-

mig (<?) of eivormig (5) , met zwartbruine weerschijnvlekken ; beharing

en borstels zwart ; macrocheten aan den rand der middenste ringen

en aan den anus. Pooten zwart. Vleugelscbubben bruinachtig met wit-

ten rand. Vleugels (fig. 4) grijsachtig met zwarte aderen ; middeldwars-

ader op het midden der scbijfcel ; ombuiging der discoidaal-ader met
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stompen hoek; spitsdwarsader regt; scliijfdwarsader gebogen, op twee

derden der spitscel ingewrickt.

Een paartje van Argentina (Weyenbergh).

4. D e x i a tennicornis n. sp.

Cinerea ; capite albido ; scutello , abdomine pedibusque rufis ; abdo-

mine vitta dorsali maenlisque duabus nigris ; antennarum articulis

basalibus rufis, articulo tertio nigro, elongato; alarum costa testacea. —
$ long. 9,5 mm.

Kop (PI. 2 fig. 5) zijdeachtig wit met grijzen weerschijn; voorhoofd

smal , op de kruin naauwelijks een zesde van de kopbreedte innemende

;

voorhoofdsband zwart , naar voren een weinig verbreed ; aangezigt in 't

midden zonder kielvormige verhooging; mondrand vooruitstekend , met

roodgelen weerschijn. Sprieten lang en smal; de beide eerste leden

roodgeel; het tweede eenigszins opgeboogd, met een langeren en een

paar kleinere borstels ; het derde lid zwart , driemaal zoo lang als het

tweede; de borstel kort maar digt gevederd, aan den wortel verdikt.

Palpen lang en dun , roodgeel , met zwarte borstels. Thorax aschgrauw,

van boven donkerder , in de borstzijden grijs ; op den rug van voren

eenige aanduiding van zwartachtige langsstrepen ; schildje roodgeel.

Achterlijf kegelvormig, doorschijnend roodgeel; over de drie eerste

ringen eene zwarte rugstreep, die aan 't eind van den tweeden en

derden ring verbreed is ; ter wederzijde van den derden ring eene

zwarte vlek
; de beide laatste ringen bovendien met witte weerschijn-

vlekken. Pooten roodgeel, met zwartbruine tarsen. Vleugelschubben

geelachtig. Vleugels (fig. 6) bruinachtig grauw, langs den voorrand met

bruingele tint ; ombuiging der discoidaal-ader afgerond ; middeldwarsader

voor het midden der schijfcel; scliijfdwarsader zacht gebogen , op twee

derden der spitscel ingewricht.

Een $ van Argentina (Weyenbergh).

Bij deze en de beide volgende soorten is de zuiger langer en

hoornachtiger dan bij onze Europesche Dtwia's , ofschoon niet zoo lang

als in het geslacht Prosena en ook niet, zooals daar, tot het einde

dun , maar met verdikte eindlippen : voorts is de ombuiging der discoidaal-

ader niet hoekig en scherp, maar afgerond. Waarschijnlijk znllen zij

later, op grond van deze en welligt nog andere kenmerken, tot het

vormen van een afzonderlijk genus aanleiding geven.
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5. D e x i a parvicornis n. sp.

Cinerea; abdomine albo-nigroque tessellato; antennis brevis, rufis,

apice nigro; pedibus piceis; calyptris albis; alis brunnescentibus. —
? long. 11 mm.

Aschgrauw. Kop (PI. 2 fig. 7) gezwollen
;
witachtig grijs ; wangen

roodbruin ; mondrand niet vooruitstekend ; mondborstels talrijk en

eenigszins langs de gezigtslijsten opklimmende ; aangezigt in 't midden

zonder kielvormige verhooging ; wangen en kinbakken zeer breed ; voor-

hoofd breed , ongeveer de halve kopbreedte innemende , met donker rood-

bruinen middenband. Sprieten kort, ongeveer een derde ter lengtevan

het aangezigt; de beide eerste leden helder geelrood; het derde aan

den wortel ook van die kleur , doch verder zwart ; het tweede een

weinig verheven, met borstels bezet; sprietborstel zwart, digt maar

niet zeer lang gevederd, aan den wortel verdikt. Zuiger lang, glanzig

zwart; palpen roodgeel. Thorax van voren met donkere langsstrepen

,

die naar mate van het invallende licht, zich in nog smaller lijnen

verdeelen
; schildje eenigszins roodachtig. Achterlijf eivormig, met

zwarte en zilverachtig witte weerschijnvlekken. Pooten pekzwart; de

heupen aschgrauw ; de knieen en min of meer de scheenen met bruin-

rooden gloed. Vleugelschubben witachtig. Vleugels (fig. 8) met rood-

bruine tint; ombuiging der discoidaal-ader sterk vooruitstekend; mid-

deldwarsader op het midden der schijfcel; schijfdwarsader op twee

derden der spitscel.

Een $ van Argentina (Weyenbergh).

Een tweede 5 , van dezelfde herkomst
,
gelijkt in alles op het hierboven

beschrevene, behalve dat het kleiner is (9 mm.) en dat de spitscel

in beide vleugels gesloten en zelfs kort gesteeld is. Niettegenstaande

dit laatste, nog al belangrijke verschil, dat voor dit exemplaar zelfs

de plaatsing in het geslacht Dexia twijfelachtig zou kunnen maken,

meen ik het toch niet als eene afzonderlijke soort te moeten beschouwen.

6. Dexia suavis n. sp.

Grisea ; thorace nigro-trivittato ; abdomine testaceo, vitta dorsali

nigra
;
pedibus nigris ; antennis rufis , articulo ultimo fusco ; calyptris

testaceis ; alis ex rufo cinerascentibus. — Long. 12 (<$), 11 (?) mm.

Verwant aan de vorige soort, waarvan zij echter dadelijk te onder-

scheiden is door het bruingele achterlijf; zij gelijkt veel op onze
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Europesche D. rustica, doch verschilt van deze door donkerder tint,

zwarte pooten, een langeren zuiger en de afgeronde ombuiging der

discoidaal-ader.

Kop ongeveer van denzelfden vorm als bij D. parvicornis, zwart-

achtig grauw met bleekgelen weerschijn ; voorhoofd naar achteren

sterk (<?) of minder sterk ($) versmald, met zwarten, in sommige

rigtingen donker roodbruinen middelband en ter wederzijde met eene

digte rij borstels , die de inplanting der sprieten naauwelijks even over-

scbrijdt ; mondborstels talrijk. Sprieten merkelijk korter dan bet gezigt

;

de beide eerste leden geelrood ; het tweede naar boven verdikt ; bet

derde ongeveer dubbel zoo lang als het tweede, zwartbruin, aan de

basis roodacbtig ; sprietborstel zwart , digt gevederd , aan den wortel

verdikt. Zuiger lang , zwart
;
palpen donker roestbruin , aan bet einde

iets verbreed, bij het S fijn beborsteld. Thorax aschgrauw, van boven

met drie zwarte langsbanden ; schildje zwartgrauw, bij het ? tegen

den achterrand een weinig roodachtig. Achterlijf van het S kegel-

vormig, bruingeel met zwarten rugband, die aan den wortel van den

eersten ring zich iets verbreedt ; tegen den voorrand der ringen min

of meer een zilverwitte weerschijn ; achterlijf van het $ meer eivor-

mig ; de zwarte rugband smaller en minder scherp geteekend ; daar-

entegen de achterrand der ringen meer zwartachtig , de zilverachtige

weerschijn vlekkiger en vooral in de zijden duidelijk. Pooten zwart,

de scheenen soms pekbruin. Vleugelschubben geelbruin. Vleugels zonder

randdoorn, met roodachtig bruingrauwe tint, die aan den wortel en

voorrand krachtiger is; cubitaal-ader boogvormig; discoidaal-ader met

uitstekende, eenigszins afgeronde ombuiging; spitscel smal geopend

;

middeldwarsader op het midden der schijfcel ; schijfdwarsader op twee

derden der spitscel , zeer schuin en , vooral bij het 2 , iets geslingerd.

Een viertal exemplaren van Guadeloupe (Delaunay) in het museum

te Brussel.

SARCOPHAGINAE.

1. Phrissopoda splendens Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 3. 96. 1. pi. 11. f. 3; Blanch, bij Gay, Hist.

fis. y pol. de Chile, Yll. 427. 1. pi. 5. f. 3; v. d. Wulp, Notes from

the Leyd. mus. IV. 87. 19.

Een $ uit Chile in het Leidsche museum.
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Noch de afbeelding van Macquart, noch die van Blanchard geven

eene juiste voorstelling van dit dier. Bij de laatste is het ligchaam

veel te breed en het achteiiijf aan de basis ten onregte veel breeder

dan de thorax ; de pooten daarentegen zijn te dun en de achterscheenen

niet gebogen ; eindelijk is de spitscel , bijna aan de vleugelspits , door

misteekening gesloten voorgesteld. — De afbeelding van Macquart is

nog gebrekkiger : behalve de geheel onnatuurlijke kleur (op den thorax

zijn vier groene langslijnen en overigens is het ligchaam met eene

menigte goudstrepen bedekt) is de vorm mede veel te breed ; terwijl

in de detail-teekening van den kop de sprietborstel tot geheel aan het

einde gevederd is afgebeeld. Het schijnt wel alsof hij, bij hetteekenen,

zonder naar het dier te zien, eenvoudig op de kenmerken heeftgelet,

die hij vroeger voor het genus had aangegeven , want juist de breeder

gestalte en de bevedering van den geheelen sprietborstel noemt hij

als het voorname verschil tusschen Plirissopoda en Sarcophaga. In

hoever dit nu kan gelden voor Phr. pracceps Wied., die hij als type

van het geslacht beschouwt (Suit, a Buff. Dipt. II p. 222) kan ik

niet beoordeelen ; maar zeker is het dat Phr. splendens niet breeder

is dan de meeste andere Sarcophaginen en dat bij haar de spriet-

borstel aan het einde naakt is. De soort vertoont in bijna alle opzigten

eene merkwaardige overeenkomst met het genus Cynomyia , waarvan

zij alleen afwijkt door de sterker behaarde pooten, de dikkere dijen

en de gebogen achterscheenen. De witte langsstrepen op den thorax

loopen niet verder dan tot den dwarsnaad.

2. Sarcophaga chlorogaster Wied.

Sarcophaga chlorogaster, Wied. Auss. Zweifl. II. 359. 9; v. d. Wulp,

Notes from the Leyd. mus. IV. 87. 20; — Sarco?iesia ead. , Bigot,

An. Soc. ent. France, 3e ser. V. 301. pi. 7. f. 5.

In 's Rijks museum te Leiden berust een wijfje uit Chile, afkomstig

van Dr. Dohrn; ik zelf bezit een mannetje en vier wijfjes van Argentina

(Weyenbergh).

Ik vind geen enkelen grond om deze soort generiek of te scheiden

van het geslacht Sarcophaga , waarvan zij alle kenmerken bezit ; de

metallieke kleur van het achterlijf is m. i. daartoe geen voldoende

reden.



36 AMERIKAANSCHE DIPTERA.

3. Sarcophaga r u f i p a 1 p i s Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 3. 102. 11; v. d. Wulp, Notes from the Leyd.

mm. IV. 88. 21.

Een $ van Curagao (Pater Jansen) in het Leidsche museum.

Ofschoon Macquart Brazilie als vaderland opgeeft, geloof ik hier

dezelfde soort voor mi) te hebben; de beschrijving toch past volkomen

,

behalve alleen dat hij de dijen aan de biiitenzijde geelbruin noemt,

terwijl bij mijn exemplaar, dat echter niet zeer gaaf is, de pooten

geheel zwart zijn.

4. Sarcophaga quadrivittata Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 3. 102. 12. pi. 12. f. 4.

Twee wijfjes van Argentina (Weyenbergh).

De kanten van het voorhoofd zijn bij mijne exemplaren niet geel,

maar wit ; daarentegen zijn de vlekken in de borstzijden geelachtig

;

van de roodachtige bezooming der vleugeladeren , waarvan Macquart

spreekt, zie ik niets.

5. Sarcophaga c h r y s o s t o m a Wied.

Wied. Auss. Zweifl. II. 356. 2; Scbin. Dipt. Nov. Reise, 313. 63.

Een mannetje en drie wijfjes van Bahia (deLacerda) in het museum

te Brussel.

6. Sarcophaga taitensis Schiu.

Schin. Dipt. Nov. Reise, 314. 68.

Een $ van Bahia (de Lacerda) en een tweede van Guadeloupe

(Delaunay), beiden in het museum te Brussel, komen met Schiner's

beschrijving zoo geheel overeen , dat ik zonder schroom de bestemming

durf aannemen , niettegenstaande het verschil van herkomst. De soort

schijnt dus wijd verspreid.

7. Sarcophaga chile ns is Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 3. 104. 15. pi. 11. f. 6; Blanch, by Gay, Hist,

fis. y pol. de Chile, VII. 429. 3; v. d. Wulp, Notes from the Leyd.

mus. IV. 88. 22.

Twee wijfjes van Chile in het Leidsch museum.
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De soort is zeer verwant aan de vorige; zij is kleiner, en de anus

is niet helder roodgeel, maar slechts met gele bestuiving bedekt; de

vleugels zijn aan het begin van den voorrand een weinig geelachtig.

8. Sarcophaga flavifrons Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 1. 191. 24 *); Blanch, bij Gay, Hist. fis. y

pot. de Chile, VII. 428. 1. pi. 5. f. 4.

Een $ van Argentina (Weyenbergh).

Blanchard's afbeelding is misteekend en doet naauwelijks aan eene

Sarcophaga denken , ook wegens de gesloten en gesteelde spitscel ; in

de afzonderlijke vleugelteekening (fig. 4c) is daarentegen de spitscel

veel te wijd geopend , maar ook deze figuur geeft geen juiste voor-

stelling van het aderbeloop. Mjjne determinate grondt zich voornamelijk

op de goudgele kleur van het voorhoofd en aangezigt en op den

roodachtigen voorhoofdsband.

9. Sarcophaga oceidua Fabr.

Fabr. Ent. Syst. IV. 315. 12; id. Syst. Antl. 288. 19; Wied. Auss.

Zweifl. II. 368. 31.

Een paartje van Argentina (Weyenbergh).

Bij het $ is de voorhoofdsband alleen van voren roodachtig, hooger

op meer zwart ; de anus is geheel grijs bestoven ; de achterscheenen

zijn aan de binnenzijde naakt. Bij deze soort is de spitsdwarsader

minder gebogen dan gewoonlijk ; aan de uitmonding der hulpader is

een klein randdoorntje.

10. Cynomyia flavipalpis Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 4. 236. 3.

Twee wijfjes, het eene van Fernambuc (Lartige), het andere uit

de omstreken van Quebec (Provancher) , berusten in het museum te

Brussel.

MUSCINAE.

1. Muse a doinestica L.

Mnsea domestica , Linn. Faun. suec. 1833 ; Fabr. Syst. Antl. 287. 18

;

Meig. Syst. Beschr. V. 67. 31; Zett. Dipt. Scand, IV. 1335. 7; Schin.

1) Ten onregte als van Brazilie vermeld; de voorwerpen . waren uit Chile (zie

Blanchard 1. c).
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Faun, aitstr. I. 594; — M. analis, Macq. Dipt. ex. II. 3. 154. 10. pi.

21 f. 2.

In het museum te Brussel bevinden zich exemplaren van beide

sexen van Guadeloupe (Delaunay) , alsmede een $ uit Mexico (Duges)

;

een $ uit Chile berust in 's Rijks museum te Leiden ; ik zelf bezit

verscheidene exemplaren van beide sexen uit Argentina (Weyenbergh).

De Argentijnscbe exemplaren zijn iets kleiner, en de wangen en

kinbakken zijn iets minder ontwikkeld, waardoor de kop zich wat

korter vertoont ; overigens zie ik geen het minst verschil met onze

inlandsche voorwerpen. M. analis Macq. (uit Chile) zal wel geen af-

zonderlijke soort, maar hoogstens eene locale varieteit zijn.

2. Compsomyia maeellaria Fabr.

Musca maeellaria Fabr. Syst. enl. 776. 14; Wied. Auss. Zweifl, II.

405. 38; — Compsomyia maeellaria, E. Lynch Arribalzaga, Anal, de

la Sociedad dent, argent. X. p. 71 (met al de daar aangevoerde citaten

en synoniemen). 1

)

Ik zag een $ van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brussel

en bezit zelf beide sexen , die mij uit Argentina door Prof. Weyenbergh

werden gezonden.

Het is deze soort, die in Zuid-Amerika zich vaak bij den mensch

in de neusholte en andere ligchaamsdeelen ontwikkelt ; zie daaromtrent

o. a.: Etudes sur la Myasis par C. Lerbini, H. Weyenbergh et P. A.

Conil, Buenos Aires 1878.

3. Lncilia Caesar L.

Musca Caesar, Linn. Faun. suee. 1828; Fabr. Spec. ins. II. 437. 10;

id. Enl. Sysi. IV. 316. 17; id. Syst. Anil. 289. 26; Fall. Muse. 46.

20; Meig. Syst. Besclir. V. 51. 1; Zett. Ins. lapp. 655. 9; — Lncilia

Caesar, Macq. Suit, a Buff. Dipt. II. 252. 3; Zett. Dipt. Seand. IV.

1312. 1; Schin. Faun, austr. I. 590.

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

1) Onder de talrijke synoniemen daar vermeld ontbreekt Calliphora tristriata

VerHuell, Tijdeehr. wor de wis- en natuurk. wetensch. dl. Ill biz. 273, pi. Ill,

2e helft,
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4. Lucilia cornicina Fabr.

Musca cornicina, Fabr. Spec. ins. II. 438. 11; id. Ent. Syst. IV.

317. 20; id. Syst. Antl. 289. 20; Fall. Muse. 47. 21; Zett. Ins. lapp.

655. 11 (excl. syn. Meig.); — Lucilia cornicina, Zett. Dipt. Scand.

IV. 1316. 5; Schin. Faun, austr. I. 590; — Musca caesarion, Meig.

Syst. Beschr. V. 57. 14.

Een mannetje en twee wijfjes uit de omstreken van Quebec (Pro-

vancher) in het museum te Brussel.

5. Lucilia eximia Wied.

Musca eximia, Wied. Auss. Zweift. II. 399. 26.

Een $ van St. Martin (Reigersma) in het Leidsch museum; twee

dito van Argentina (Weyenbergh).

L. punctipennis Macq. (Dipt. ex. supp. 3. 56. 40) schijnt voor 't

minst verwant.

6. Pyrellia violacea Fabr.

Musca violacea, Fabr. Syst. Antl. 288. 25; Wied. Auss. Zweift. II.

409. 43.

Verscheidene exemplaren van beide sexen van Guadeloupe (Delaunay)

in het Brusselsche museum.

Pyrellia violacea Macq. (Dipt. ex. supp. 4. 251. 8) is eene geheel

andere, Aziatische soort.

7. Dasyphora spinifera n. sp.

Ex violaceo nigra ; abdomine aeneo ; antennis
,

palpis pedibusque

nigris ; femorum intermediorum apice supra spinula parva armata

;

antennarum seta ad apicem nuda; alis cinerascentibus , cellula apicali

late aperta. — $ long. 5,5 mm.

In het aderbeloop door de breed geopende spitscel op eene Cyrtoneura

gelijkende, doch door de duidelijk behaarde oogen en verdere ken-

merken tot het geslacht Dasyphora behoorende.

Kop zwart ; alleen het ingedrukte gedeelte van het aangezigt onder

de sprieten met grijzen weerschijn : voorhoofd als een smalle zwarte

band tusschen de oogen doorgetrokken ; mondrand een weinig vooruit-

stekend , met vele borstels bezet. Sprieten en palpen zwart ; sprieten

tot halverwege het gezigt reikende; sprietborstel aan de wortelhelft

verdikt, tot ongeveer twee derden der lengte luchtig gevederd, verder
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naakt. Thorax en schildje zwart, met paarsblaauwen gloed
;

geheel

van voren op den thorax het begin van drie breede witte langsbanden

,

waarvan de middelste door eene zwarte streep is gespleten. Achterlijf

metaalachtig donker blaauwgroen; in de zijden en op den laatsten

ring met vrij lange borstels. Pooten zwart ; aan den binnenkant der

voorscheenen eene bruingele zijdeachtige viltbekleeding ; borstels der

voordijen zoowel van boven als van onderen, aan de achterdijen van

onderen kamachtig geplaatst ; middeldijen lang, aan het eind van boven

met een stomp doorntje, dat van eenige borstels omgeven is. Vleugel-

schubben bruingrauw. Vleugels met grijze tint en zwarte aderen

;

ombuiging der discoidaal-ader afgerond; de spitscel breed geopend;

middeldwarsader op het midden der schijfcel.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

8. Calliphora pli a copter a v. d. Wulp.

V. d. Wulp, Notes from the Leyd. mus. IV. 88. 23.

Chalybea; thorace antice striis albis; capite nigro, griseo pollinoso;

antennis, palpis, barba pedibusque nigris ; calyptris fuscis, albo-

limbatis. — ? long. 10 mm.

Habitus als onze C. erythrocephala ; het voorhoofd iets smaller, de

sprieten korter; de wangen en kinbakken iets minder ontwikkeld.

Grondkleur van den kop zwart, doch door eene witte bestuiving

grijs; in sommige rigtingen de wangen en oogkanten zuiver wit; de

kinbaard zwart. Sprieten merkelijk korter dan het gezigt, zwart met

grijze bestuiving ; sprietborstel lang , aan de wortelhelft verdikt en

tot twee derden gevederd. Zuiger en palpen zwart. Thorax en schildje

staalblaauw, met zwarte beharing; op den thorax vijf witte langs-

lijnen, die evenwel achter den dwarsnaad onduidelijk worden. Ach-

terlijf glanzig staalblaauw, in de zijden der beide eerste ringen met

witachtige bestuiving. Pooten zwart; de dijen met eenigen blaauwen

gloed. Vleugelschubben donkerbruin, met witten zoom. Vleugels glas-

achtig, met grijze tint; aderbeloop als bij C. erythrocepfiala , alleen

de spitscel iets wijder geopend en de middeldwarsader een weinig

meer wortelwaarts, vo<5r het midden der schijfcel geplaatst.

Een $ uit Chile in 's Rijks museum te Leiden ; het is daar ontvangen

van het Berlijnsch museum onder den bovengemelden naam, die van

Philippi afkomstig zou wezen, ofschoon de soort, zooveel ik weet,

nergens is beschreven.
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9. P o 1 1 e n i a r u d i s Fabr.

Musca rudis, Fabr. Ent. Syst. IV. 314. 9; id. Syst. Anil. 287. 16;

Fall. Muse. 48. 24; Meig. Syst. Besehr. V. 66. 28; Zett. Ins. lapp.

659. 22; id. Dipt. Scand. IV. 1339. 11; — Pollenia rudis, Macq.

Suit, a Buff. Dipt. II. 269. 1 pi. 16 f. 18; Schin. Faun, austr. I.

586; — Musca obscura, Fabr. Ent. Syst. IV. 315. 10; id. Syst. Antl.

287. 17.

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het Brusselsche

museum.

10. € y r t o it e u r a a s s i in i 1 i s Fall.

Musca assimUis Fall. Muse. 56. 41; - Anthomyia assimilis, Meig.

Syst. Besehr. V. 105. 39; — Cyrtoneura assimilis, Zett. Dipt. Scand.

IV. 1351. 6; Schiner, Fit. austr. I. 598; — Cyrtoneura aperta, Macq.

Suit, a Buff. Dipt. II. 278. 15; Meig. Syst. Besehr. VII. 311. 14.

Ik bezit een <?, door den heer Hartogh Heys van Zouteveen uit

Noord-Amerika medegebragt en mij welwillend afgestaan. Zoover ik

aan het wel niet geheel gave, maar toch nog vrij kenbare exemplaar

kan bespeuren, wijkt het in geen enkel opzigt van onze inlandsche

voorwerpen af.

De soort is niet in den Catalogus van Osten Sacken vermeld.

11. Cyrtoneura stabulans Fall.

Musca stabulans, Fall. Muse. 52. 32. Meig. Syst. Besehr. V. 75. 42;

Zett. Ins. lapp. 660. 29; — Cyrtoneura stabulans, Macq. Suit, a Buff.

II. 277. 10; Zett. Dipt. Scand. IV. 1354. 9; Schiner, Fn. austr. I.

597; v. d. Wulp, Notes from the Leyd. mus. IV. 89. 24. — Anthomyia

einerascens , Wied. Zool. may. I. 1. 79. 28; — Cyrtoneura vidua, Macq.

Dipt. ex. II. 3. 157. 3; Blanch, bij Gay, Hist. fis. y pol. de Chile,

VII. 437. 2.

Een $ van Chile in 's Kijks museum te Leiden. Het komt met onze

Europesche exemplaren overeen; alleen is de schijfdwarsader , die bij

onze inlandsche voorwerpen eene flaauwe aanduiding van buiging

heeft, hier meer zuiver regt.

C. vicina zou, volgens Macquart en Blanchard, alleen afwijken door

het gemis van de zwarte rugstreep over het achterlijf; maar deze

rugstreep is bij de Europesche voorwerpen niet altijd duidelijk; Schiner
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maakt er dan ook bij zijne overigens vrij uitvoerige beschrijving geen

melding van. Ik geloof daarom, dat men op dit kenmerk bezwaarlijk

eene afzonderlijke soort kan aannemen.

C. stabulatis schijnt tot die insecten te behooren, welke zich ge-

makkelijk kunnen verplaatsen en den mensch volgen waar hij zich

vestigt; zij wordt ook veel meer in onze buizen gevonden dan in

de vrije natuur. Osten Sacken telt haar op onder de Noord-Ameri-

kaansche soorten (zie zijn' Catalogus); Schiner (Dipt. Nov. Reise, 304)

vermeldt een exemplaar van Auckland
; en Macquart {Dipt. ex. snpp.

4. 256) spreekt van Australische voorwerpen in het museum te

Parijs.

12. Cyrtonenra nudiseta n. sp.

Obscure cinerea; thorace striis quatuor pedibusque nigris; antennis,

palpis , scutelli apice anoque rufis ; alarum cellula apicali late aperta

;

antennarum seta nuda. — $ long. 9 mm.

Kop geelachtig aschgrauw; voorhoofd ruim een vierde der kop-

breedte innemende , naar achteren niet versmald ; middenband zwart-

achtig, ter wederzijde met eene rij korte borsteltjes ; een paar langere

borstels staan onmiddellijk boven de sprieten en verscheidene anderen

op de kruin. Aangezigt regtstandig ; mondrand niet vooruitstekend

,

met een paar lange borstels, verder, even als de wangen, met een

aantal kortere borstels. Sprieten en palpen donker roestkleurig ; de

sprieten een weinig korter dan het gezigt; sprietborstel zwart, naakt,

aan de wortelhelft verdikt. Thorax aschgrauw, van boven met vier

zwarte, naar achteren ineensmeltende langsstrepen ; schildje zwart-

achtig grauw , aan het einde roodachtig ; behalve de algemeene zwarte

beharing, zijn aan de kanten en van achteren op den thorax en aan

den achterrand van het schildje stevige borstels. Achterlijf eivormig;

vierringig, aschgrauw met zwartbruine weerschijnvlekken : de vierde

ring, met uitzondering van den wortel, helder roestkleurig. Pooten

zwart ; voordijen zoowel van boven als van onderen , achterste dijen

alleen van onderen met kamachtig gestelde stijve borstels ; achter-

scheenen gebogen , met korte borstels. Vleugelschubben en vleugels

grauw ; middeldwarsader schuin achterover , in 't midden boven de

schijfcel ; de spitscel wijd geopend (ongeveer als bij ft stabulans)
;

schijfdwarsader in 't midden tusschen de middeldwarsader en de ronde

ombuiging der discoidaal-ader.
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Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

Door den naakten sprietborstel van alle mij bekende soorten onder-

scheiden ; het aderbeloop evenwel en de geheele habitus zijn die aan

het genus Cyrtoneura eigen.

ANTHOMYINAE.

1. Spilogaster sexpunctata n. sp.

Cinerea ; abdomine punctis sex fuscis ; antennarum basi
,

palpis

pedibusque rufis ; alarum nervo transverso medio distincte- , nervo

transverso discoidali laeviter infuscato. — $ long. 8,5 mm.

Aschgrauw. Aangezigt en kanten van het voorhoofd met witten

weerschijn ; voorhoofd zeer smal, met zwarten middenband; mondrand

een klein weinig vooruitstekend ; zuiger zwart
;
palpen roodgeel. Sprieten

slank , bruinrood ; de wortelleden roodgeel ; sprietborstel vrij kort ge-

vederd. Thorax van voren met vier donkere langsstrepen ; schildje rood-

achtig grijs ,* de binnenste rijen borstels op den thoraxrug, achterden

dwarsnaad, bestaan elk slechts uit drie borstels. Achterlijf kegelvormig,

op elk der drie eerste ringen twee zwartbruine stippen, die op den

eersten ring kleiner, die op den derden ring grooter en duidelijker.

Pooten roodgeel 5 de tarsen een weinig verdonkerd ; de voordijen aan

de spitshelft een weinig verdund, aan de middeldijen is dit nog in

meerdere mate het geval ; aan de achterdijen zijn van onderen geen

borstels. Vleugelschubben witachtig. Vleugels bruinachtig grauw, aan

den voorrand meer geelachtig; middeldwarsader zwartbruin gevlekt,

op bijna twee derden der schijfcel ; achterdwarsader flaauw bruin

gezoomd, een weinig gebogen; eerste achtercel aan de vleugelspits

zeer wijd geopend ; laatste gedeelte der discoidaal-ader tot het voor-

laatste als 3 : 2.

Twee mannetjes uit Argentina (Weyenbergh).

2. Limnophora L y n c, h i i n. sp.

Nigricans; thorace cinereo, nigro-quadristriato ; abdomine albo-pol-

linoso , nigro-punctulato ; antennis
,
palpis pedibusque nigris

,
genubus

tibiisque testaceis ; alarum nervis transversalibus plus minusve infns-

catis. — $ % long. 6, 5 mm.

Kop zwartachtig, aan de wangen en aan de oogkanten, 00k van
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achteren , met zilverwitten weerschijn ; voorhoofd in $ smal , met

zwarten middenband, die van voren in eene bruine, zilverwit weer-

schijnende stip eindigt ; in % het voorhootd breed , met uitzondering

der witachtige oogkanten zwart ; aangezigt kort , regtstandig , de

mondrand iets vooruitstekend. Sprieten , zuiger en palpen zwart ; de

sprieten bijna zoo lang als het gezigt ; het derde lid ruim dubbel zoo

lang als het tweede ; de sprietborstel lang , aan de wortelhelft iets

verdikt, schijnbaar naakt , doch by sterke vergrooting korte haartjes

vertoonende. Thorax van boven aschgrauw, met vier zwarte langs-

strepen; borstzijden zwart met lichtgrijzebeharing; schildje aschgrauw,

in 't midden donkerbruin. Achterlijf breed eivormig, vierringig, zwart

met lichtgrijze bestuiving , zwartbruine weerschijnvlekken enrugstreep,

en zwarte borstelhaartjes , die langs den achterrand der ringen meer

op eene rij zijn geplaatst. Pooten zwart; de knieen en scheenen geel-

bruin ; de borstels onder aan de dijen kamachtig gesteld ; haken en

voetballen bij het $ merkelijk langer dan bij het 2 en van gebogen

borstels omgeven. Vleugelschubben vuilwit met bruinen rand. Vleugels

een weinig grauwachtig, met zwarte aderen en een zeer klein rand-

doorntje ; de beide dwarsaderen bruinachtig gezoomd ; middeldwarsader

onder de uitmonding der subcostaal-ader , even voorbij het midden

der schijfcel ; achterdwarsader iets ingebogen , op twee vijfden der

eerste achtercel.

Een paartje uit Argentina (Weyenbergh).

Ik wijd deze soort aan den Argentijnschen entomoloog, den heer

F. Lynch Arribalzaga , die met grooten ijver en scherpzinnigheid de

vliegen van zijn land bestudeert.

De soort schijnt naauw verwant aan L. fuscinevris Macq. (Dipt. ex.

supp. 4. 263. 2), waarvan zij echter onderscheiden is door het gemis

der witte driehoekige zijvlekken op het achterijf.

3. Brachygastrina chalybea Wied.

Anthomyia chalybea Wied. Auss. Zweifl. II. 428. 15; — Limnophora

chalybea , Schiner, Dipt. Nov. Reise, 299. 13; — Brachygastrina viola-

ceiverilris, Macq. Dipt. ex. supp. 4. 259, pi. 23 f. 17; — Blanch, bij

Gay, Hist. (is. y pol. de Chile, VII. 439. 1.

Een mannetje en drie wijfjes uit Argentina (Weyenbergh).

De beschrijving van Wiedemann, ofschoon kort, en de iets uit-

voeriger opgaven van Macquart zijn gelijkelijk op deze voorwerpen
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van toepassing, zoodat ik niet twijfel of beklen bedoelen dezelfde

soort ; Macquart's afbeelding is als gewoonlijk te ruw om haar te

herkennen.

4. (Jhortophila pnnctipenitis Wied.

Anthomyia punctipmnis , Wied. Aitss. Zweifl. II. 435. 31 ; — Cras-

pedochoeta punctipmnis, Macq. Dipt. ex. supp. 4. 269. pi. 24 f. 14.

Een mannetje en twee wijfjes van Argentina (Weyenbergb).

Wiedemann noch Macquart kenden het <?; de laatste heeft zich

laten verleiden door zekere gelijkenis met Coenosia tigrina, die hi)

bij het ? meende te zien, om voor deze soort een afzonderlijk ge-

slacht op te rigten, dat volgens hem het midden zou houden tusschen

Anthomyia en Coenosia. Daargelaten de onmogelijkheid om juiste

generieke kenmerken aan te geven , wanneer men van eene Antho-

myine alleen de vrouwelijke sexe kent , blijkt het mij , nu ik ook

het $ heb leeren kennen , dat wij hier met eene soort te doen hebben
,

die althans bij den tegenwoordigen stand der wetenschap niet gene-

riek kan worden afgescheiden , en zoo dit al later mogt geschieden,

dan nog zal het nieuwe genus zeker niet als verwant aan Coenosia

kunnen worden beschouwd.

Ter aanvulling der bestaande beschrijvingen moge het volgende

dienen.

De soort gelijkt in vele opzigten op onze Anthomyia antiqua Meig.

De kop is lichtgrijs, in sommige rigtingen met zwarten, in andere

met zilverwitten weerschijn ; de mondrand steekt niet vooruit en is

iets roodachtig; de voorhoofdsdriehoek van het $ loopt naar boven

spits toe, zoodat de oogen op de kruin zamenstooten. Sprieten en

palpen zijn zwart, de sprieten vrij breed, het derde lid dubbel zoo

lang als het tweede, aan 't eind afgerond; de sprietborstel is niet

volkomen naakt maar microscopisch behaard, aan de wortelhelft iets

verdikt. De langsstrepen op den thorax zijn bij mijne exemplaren

niet zwart, maar bruin; de middelste wordt over het schildje voort-

gezet. Het achterlijf van het $ is smal, bandvormig, platgedrukt,

licht aschgrauw met zwarte rugstreep en puntwratjes waaruit frjne

borstels voortspruiten ; onder aan den voorlaatsten lijfsring bevinden

zich een paar tepelvormige organen. Ook bij het $ is het achterlijf

vrij smal; de rugstreep is minder duidelijk; de borstelwratjes daaren-

tegen meer ontwikkeld; bij een der beide exemplaren is het schildje
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eenigszins roodachtig. Bij het £ zijn de pooten zwart of zwartbruin:

bij de beide wijfjes geelbruin (gelijk ook door Macquart wordt opge-

geven) ; ik vermoed echter dat de voorwerpen , toen zij gedood werden

,

eerst kort te voren de pop hadden verlaten. Aan de vleugels zijn,

behalve de randdoorn, nog korte borsteltjes aan den voorrand; de

vlek op de schijfdwarsader is vooral duidelijk ter plaatse waar deze

van boven in de discoidaal-ader is ingewricht ; de middeldwarsader is

voorbij de uitmonding der subcostaal-ader geplaatst; het laatste ge-

deelte der discoidaal-ader is een weinig langer dan het voorlaatste;

de schijfdwarsader is bij het $ iets ingebogen, bij de wijfjes regt.

Ik bezit nog eene soort, aan de bovenstaande digt verwant, maar

slechts in een enkel $, mede van Argentina; het exemplaar is even-

wel niet gaaf genoeg om voldoende te worden beschreven. De sprieten

zijn wat zwaarder gebouwd ; de randdoorn der vleugels ontbreekt of

is althans uiterst klein, de vlekken op de vleugels zijn iets grooter

en vermeerderd met eene digt bij den vleugelwortel en eene aan de

uitmonding der cubitaal-ader ; ook de beide volgende langsaderen zijn

aan het einde flaauw gevlekt. Ik heb deze soort voorloopig in mijne

collectie den naam van Ch. spilota gegeven. In de vleugelteekening

heeft zij veel overeenkomst met Spilogaster maculipemiis Macq. (Dipt,

ex. II. 3. 163. 2), die echter door den lang gevederden sprietborstel

generiek onderscheiden is.

5. Chortophila albostriata n. sp.

Nigra; thorace striis duabus dorsalibus subparallelis albis; pleuris

stria aequali; abdomine maculis duabus albis in singulis segmentis;

alis subhyalinis. — $ long. 4, 5 mm.

Kop met sprieten en palpen zwart; aangezigt met witten weer-

schijn; voorhoofdsdriehoek fluweelzwart; de oogen van boven naauwe-

lijks iets gescheiden. Thorax fluweelzwart, op den rug met twee

breede witte langsbanden , die van voren een klein weinig tot elkander

neigen en van achteren over het eveneens fluweelzwarte schildje zijn

voorfgezet; een dergelijke witte band ter wederzijde van de schouders

naar den vleugelwortel ; achterrug grijs. Achterlijf plat , bandvormig

,

naar achteren iets versmald, zwart; op den tweeden en elk der vol-

gende ringen twee groote witachtige vlekken, die alleen in sommige

rigtingen duidelijk uitkomen en eene rugstreep en de iusnijdingen
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vrijlaten; het achterlijf digt met fijne borstels bezet; onder den voor-

laatsten buikring een paar groote schubvormige aanhangsels. Pooten

zwart; de dijen met witten weerschijn. Vleugelschubben witachtig.

Vleugels glasachtig met flaauwe bruinachtige tint en een duidelijk

randdoorntje ; middeldwarsader op twee derden der schijfcel; cubitaal-

ader en discoidaal-ader evenwijdig; schijfdwarsader naauwelijks iets

gebogen, op een derde gedeelte der eerste achtercel ingewricht.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

De soort is digt verwant aan Anthomyia Lindigii Schin. (Dipt.

Nov. Reise, 298. 12), die zich echter onderscheidt door de naarvoren

uit elkander loopende thorax-strepen en den zwartbruinen zoom aan

den voorrand der vleugels; de vorm van den kop en het achterlijf

is volkomen zooals Schiner dit van zijne soort aangeeft; hij maakt

evenwel geen melding van aanhangsels aan den buik bij het $.

6. Chortophila chlorogaster Wied.

Wied. Auss. Zweifl. II. 427. 12.

Op een $ van Argentina (Weyenbergh) past Wiedemann's bcschrij-

ving van het $ volkomen, buiten de gewone sexuele verschillen.

Mijn exemplaar heeft het voorhoofd breed, met een zwarten , van

achteren diep gespleten langsband; de sprieten zijn zwart, met langen,

aan het wortelderde iets verdikten rugborstel.

7. H o in ;i 1 in \ i ;i canicularis L.

Mnsca canicularis, Linn. Faun, suec. 1841; Schrank, Ins, austr.

462. 938; Fabr. Syst. Antl. 303. 97; Fall. Muse. 69. 72; —Anthomyia

canicularis, Meig. Syst. Beschr. V. 143. 104; Macq. Suit a Buff. Dipt.

II. 334. 5; Zett. Ins. lapp. 681. 86; id. Dipt. Scand. IV. 1573. 188; —
Philintha canicularis, Rob. D. Myod. 568. 1 ; — Homalomyia canicularis,

Schin. Faun, austr. I. 654; — Anthomyia chilensis, Macq. Dipt. ex.

II. 3. 171. 4; Blanch, by Gay, Hist. /is. y pol. de Chile, Nil. 442. 1.

Een $ van Buenos-Aires (Weyenbergh) volkomen gelijk aan onze

inlandsche exemplaren.

CORDYLURINAE.

1. (Jordylura biniaculata Low.

C. biniaculata, Low, Wien. Ent. Monatschr. IV. 81. 3; id. Dipt.

Amer. sept. Cent. III. 40; — C. maculipennis, v. d. Wulp, Tijdschr.
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voor Enlom. X. 152. 25 pi. 5 f. 7— 9; — Lissa varipes, Walk. List

Dipt. Brit. mus. IV. 1046.

Een ? van Quebec (Provancher) in het museum te Brussel.

2. Cordylnr a pallida Fall.

Fall. Scatom. 8. 4; Meig. Syst. Beschr.V. 242. 28; Zett. Ins. lapp.

726. 8 ; id. Dipt. Scaml. V. 2008. 12.

Een $ van Quebec (Provancher) in het museum te Brussel.

TETANOCERINAE.

1. E c t i n o c e r a ? occidentalis n. sp. PI. 2. fig. 9.

Ex cinereo rufa; thorace substriato ; capite albo ; fronte, antennis,

haustello
,
palpis pedibusque rufis ; alis immaculatis flavescentibus. —

$ long. 6 mm.

Habitus als onze Sepedon spinipes , doch het tweede lid der sprieten

korter dan het derde, het aangezigt breeder, de achterdijen minder

lang en de achterscheenen niet gebogen. Wegens den naakten spriet-

borstel kan de soort niet tot het geslacht Tetanocera worden gebragt;

het best schijnt zij te passen in het geslacht Ectinocera Zett. , waar-

van de tot dusver eenig bekende soort (E. borealis Zett.) in het hooge

noorden van Europa voorkomt.

Kop wit : voorhoofd roodgeel , alleen op de kruin met borstels

;

aangezigt en wangen breed, geheel naakt; kinbakken ver onder de

oogen afdalende; zuiger, palpen en sprieten roodgeel; de sprieten regt

vooruitstekend ; de beide eerste leden vrij kort ; het derde zoo lang

als de beide voorgaanden te zamen , van boven ingebogen , met naakten,

aan de wortelhelft iets verdikten rugborstel. Thorax, schildje en

achterlijf grijsachtig rood; op den thorax vier bruine, niet zeer duide-

lijke langsbanden; borstzijden geelachtig grijs, met een bruinen band

van de schouders naar den vleugelwortel ; in de zijden van den thorax

zwarte borstels ; een paar dergelijke aan het schildje. Achterlijf cylin-

drisch , zesringig , met lichtere insnijdingen en zwarte beharing. Pooten

stevig, bleek roestkleurig ; heupen geelachtig grijs; voordijen van boven en

van onderen met kamachtig geplaatste borstels ; achterdijen van onderen

met borstels en bovendien met korte doorntjes; scheenen met eind-

sporen ; achterscheenen regt , met duidelijken praeapicalen borstel.
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Kolfjes roodgeel. Vleugels met roodgele tint, die aan den voorrand

helderder is, maar tegen den achterrand meer naar het grijze overgaat

;

aderen bruingeel; middeldwarsader op het midden der schijfcel; cubitaal-

en discoidaal-ader evenwijdig loopende; schijfdwarsader iets buikig

uitgebogen, op het midden der eerste achtercel ingewricht.

Een $ van Argentina (Weyenbergh).

2. Tetanocera pictipes Low.

Low, Wien. Ent. Monatschr. III. 292 ; id. Monogr. Dipt. N. Amer. I. 111.

Een $ van Quebec (Provancher) in het museum te Brussel.

PSILINAE.

Loxocera cylindrica Say.

Say, Joum. ac. Phil. III. 98; Wied. Auss. Zweifl. II. 528.

Twee mannetjes uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

CALOBATINAE.

1. Nerius rubescens Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 3. 242. 2. pi. 32 f. 6.

Een $ uit Peru, in het museum te Brussel.

2. (Jalobata erytlirocephala Fabr,

Fabr. Syst. Antl. 2CO. 1; Wied. Auss. Zweifl. II. 532. 1.

Twee wijfjes, het eene van Guadeloupe, het andere uit Mexico,

in het museum te Brussel.

3. C a 1 o b a t a d i v e r s a Schin.

Schin. Dipt. Nov. Rcise, 250. 57.

Een exemplaar uit Mexico, in het Brusselsche museum.

4. Calobata annnlata Fabr.

Musca annulata, Fabr. Ent. Syst. IV. 338. Ill; — Calobata annnlata.

Fabr. Syst. Antl. 262. 7; Wied. Auss. Zweifl. II. 534. 5.

Een paartje uit Suriname, in het Brusselsche museum.
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5. Calobata cyaneiventris Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 1. 215. 9. pi. 19 f. 5.

Twee wijfjes uit Columbie, in het museum te Brussel.

6. Calobata angulata Low.

Low, Berl.Ent. Zeitsclir. X. 47. 87; Schin. Dipt. Nov. Rcise, 253. 6

.

Een $ van Bahia (de Lacerda), in het museum te Brussel.

7. Calobata a 1 b i c e p s .
n. sp.

Pallide rufa ; capite argyreo-micante , vitta frontali ferruginea

;

abdominis dorso fusco ; femoribus posticis annulo subapicali fusco

;

alis flavescentibus. — $ long. 6,5 mm.

Habitus als onze C. petronella. Bleek roodgeel; de kop met zilver-

witten vlekkigen weerschijn, die alleen op den roestkleurigen voor-

hoofdsband geheel ontbreekt. Sprieten roodgeel ; de sprietborstel zwart-

bruin , microscopisch behaard ; op den scbedel een paar fijne zwarte

borstels, eenige dergelijke borstels aan de kanten van den thorax en

twee aan den achterrand van het schildje ; eene vlek tegen den

achterrug en het geheele achterlijf van boven zwartbruin. Aan de

achterpooten hebben de dijen, even voor de spits, een bruinen ring

en zijn ook de scheenen digt bij den wortel iets verdonkerd ; ook aan

de middelpooten is eene aanduiding van zoodanige teekening. Kolfjes

geel, de knop breed, eenigszins doorschijnend. Vleugels met geelachtige

tint en gele aderen ; het aderbeloop volkomen gelijk aan onze in-

landsche soorten.

Een paar mannelijke exemplaren uit de omstreken van Quebec

(Provancher) in het museum te Brussel.

8. M i c r o p e z a n i g r i n a n. sp.

Nigra subnitida ; facie antennisque ex ferrugineo fuscis ; haustello

palpis halteribusque rufis; abdomine incisuris pallidis, ventre flavido;

oviductu nigro nitido elongato
;

pedibus (iutermediis) piceis , coxis

femorumque basi et apice rufis; alis cinerascentibus , cellula posteriori

prima clausa apice appendiculata. — 5 long. 5 mm. (sine oviductu).

Habitus ongeveer als onze M. corrirjiolata. Zwart met eenigen glans.

Kop langer dan breed; aangezigt donker roodbruin, met naauwelijks

eenigen witten weerschijn ; sprieten van dezelfde kleur ; monddeelen
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roodgeel; achterhoofd glanzig zwart, op de kruin met eenige borstels.

Acliterlijf met fijne geelachtige insnijdingen ; buik roodgeel ; eijerbuis

glanzig zwart, ten mhiste twee derden zoo lang als het acliterlijf.

Heupen roodgeel 5 aan de middelpooten zijn de dijen roodgeel , met

een breeden zwartbruinen ring , die digt bij de basis begint en tot

voorbij het midden reikt ; de roodgele spits nog met een bruin vlekje

en 00k de uiterste tip der knieen gebruind ; scheenen vuil roestkleurig
5

tarsen donkerbruin (de voor- en achterpooten ontbreken aan mijn eenig

exemplaar). Kolfjes roodgeel. Vleugels bruinachtig aschgrauw; eerste

achtercel gesloten , spits toeloopend en aan 't einde gesteeld.

Een 2 nit Argentina (Weyenbergh).

SEPSINAE.

Nemopoda cylindrica Fabr.

Musca cylindrica, Fabr. Ent. Syst. IV. 336. 104;— Calobata cylindrica,

Fabr. Syst. Anil. 263. 11; — Sepsis cylindrica, Meig. Syst. Bescfir.V.

290. 12; Zett. Ins. lapp. 748. 3; id. Dipt. Scand. VI. 2301. 17; —
Nemopoda cylindrica , Macq. Suit, a Buff. Dipt. II. 480. 1 ; Schin.

Faun, austr. II. 181; — Sepsis nilidula, Fall. Ortal. 21. 2 ;
—

Nemopoda putris, Rob. D. Myod. 744. 1.

Van deze Europesche soort bevinden zich exemplaren uit de om-

streken van Quebec (Provancher) in het museum te Brussel.

RHOPALOMERINAE.

Rhinotera plnricellata Schin.

Schiner, Dipt. Nov. Reise, 233. 8 pi. 3 f. 7.

Ik ontving een exemplaar uit Argentina (Weyenbergh).

ORTALINAE.

1. P y r § t a u n d a t a Wied.

Pyrgota undata, Wied. Auss. Ziveifl. II. 581. pi. 10. f. 6; Macq.

Suit, a Buff. Dipt. II. 424. 1. pi. 18. f. 23; Gerst. Stctt. cut. Zcit.

XXXI. 188. pi. 2. f. 7; Low, Monogr. Dipt. N. Am. III. 77. 2 ;
—

Oxycephala fuscipennis, Macq. Dipt. ex. II. 3. 198. pi. 26. f. 6.

Een $ uit Noord-Amcrika in 's Rijks museum tc Leiden.
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2. Rive Hi a viridulans Rob. D.

Rivellia viridulans , Rob. D. Myod. 729. 2; Low, Monogr. Dipt. N.

Amer. 111. 88. pi. 8. f.' 4 ; — Trypela quadrifasciata , Walk. Lis/

Zty>/. jBrii. wws. IV. 993. f. 5; — Rerma rufitarsis, Macq. D/y^. or.

supp. 5. 123. 7. pi. 7. f. 5.

Een c? nit de omstreken van Quebec (Provancher) in bet museum

te Brnssel.

3. Stenopterina mexicana Macq.

Herina mexicana, Macq. Dipt. ex. II. 3. 208. pi. 29. f. 2; Low,

Monogr. Dipt. N. Am. III. 199.

Een $ uit Columbie in bet Bvusselscbe museum.

4. Ptcro taenia faseiata Wied.

Orialis faseiata, Wied. Auss. Ztveifl. II. 460. 5; — Teplrritis quin-

qnefaseiata, Macq. Dipt. ex. supp. 4. 291. 18. pi. 27. f. 4; Blanch,

bij Gay, Hist. ps. y pol. de Chile, VII. 456. 1. pi. 5. f. 9; — Ptero-

taenia faseiata, Eond. Anmtario delta Socield dei Naturalisti in Modem

,

anno III : Diptera aliqua in Am. mer. lecta (sep. p. 6) ; — Apospasnnca

faseiata, Low, Monogr. Dipt. N. Am. III. 132.

Een paar mannetjes uit Chile in bet Leidsch museum ; een dito

uit Argentina (Weyenbergh) in mijne collectie.

Het geslacht Pterolaenia, door Rondani voor deze soort opgerigt,

wordt door hem 1. c. gekenmerkt als volgt

:

„ Frons non distincte producta ultra oculos. Facies subperpendicu-

laris. Antennae articulo tertio elongato, apice extrinsecus acutiusculo;

secundo latitudine non distincte longiore ; arista nuda.

„ Scutellum quatuor-setosum.

„ Alarum vena prima integra ; secunda distincte producta ultra

transversam anteriorem
;

quarta et quinta non neque parum conver-

gentcs extrinsecus ; transversa anterior magis proxima exteriori quam

interiori antica. Areola basalis postica angulo infero valde elongato.

„Gen. inter Herinam et Myennem Desv. locandem.

"

Daar de boven aangchaalde afbecldingen van Macquart en Blanchard

vcel to wenschen overlatcn , acbt ik bet niet ondienstig eene schets-

teckening van den kop en ccne afbeelding van den vleugel te geven

(n. 2 fig. 10 en 11).
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Synoniera met het geslacht Plerolacnia Rond. en op dezelfde soort

gegrond, is het genus Apospasmica Low, door dezen gekenmerkt als

volgt

:

„ Front of equal breadth. Face rather strongly carinate , rather

perpendicular and straight in profile ; the vertical diameter of the

eyes very much larger than the horizontal one.

„ Third antennal joint, on its upper side, gently but distinctly

excised , very pointed at the end : arista very bare.

„ Thorax along the middle with bristles on the hind part only.

„ First longitudinal vein with bristles towards its end only ; the

end of the fourth longitudinal vein not curved forward; the posterior

angle of the anal cell drawn in a narrow, exceedingly long lobe."

5. Seoptera vibrans L.

Musca vibrans, Linn. Faun. succ. 1867; Fabr. Spec. ins. II. 450.

81; id. Ent, Syst. IV. 350. 158; — Tephrilis vibrans, Fabr. Syst,

Anil 324. 39; — Ortalis vibrans , Fall. Ortal. 20. 6; Meig. Syst. Beschr.

V. 284. 21; Macq, Suit, a Buff. Dipt. II. 437. 11; Zett. Ins. lapp.

747. 3; id. Dipt. Seaml. V. 2159. 7; — Myodina vibrans, Schin. Faun,

auslr. II. 85.

Een $ van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brussel; het

komt volkomen overeen met onze Europesche voorwerpen.

6. Euxesta cluta Low.

Low, Berl. Ent. Zeit. XI. 312. pi. 2. f. 19; id. Monogr. Dipt. N.

Am. III. 168. 13 pi. 9. f. 18.

Een S uit Argentina (Weyenbergh). Tot dusver was de soort

enkel van het eiland Cuba bekend : het blijkt dus dat zij ook op het

vaste land van Zuid-Amerika voorkomt.

7. Ckaetopsis aenea Wied.

Ortalis aenea , Wied. Auss. Zwcifl. II. 462; — Ckaetopsis aenea, Low,

Berl. enlom. Zeilschr. XL 315. pi. 2. f. 21; id. Monogr. Dipt. N. Am,

III. 170. 1 pi. 9. f. 19; — Uropliora fulvifrous, Macq. Dipt. ex. supp.

5. 125. 19. pi. 7. f. 8; — Trypeia Narytia, Walk. List Dipt. Brit.

mns. IV. 992; — Trypeia (Aciura) aenea, v. d. Wulp, Tijdschr. v.

Ent. X. 157. 26. pi. 5. f. 12—14.

Een j van Wisconsin (Thure Kumlicn) in het Leidsch museum.
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TRYPETINAE.

1. PI agios toina obliqna Say.

Trypeta obliqua, Say, Journ. ac. Philadelph. VI. 186. 3; Low
r

Monogr. Dipt. N. Amev. I. 99.

Een $ uit Mexico (Duges) in het museum te Brussel.

2. Eutreta sparsa Wied.

Trypeta sparsa, Wied. Auss. Zweifl. II. 492. 24; Low, i/o«. Dip£,

iV. Amer. I. 78. pi. 2. f. 13; id. III. 274. 29. pi. 10. f. 13; —
Platystoma latipennis, Macq. Dipt. ex. II. 3. 200. 3. pi. 26. f. 8.

Twee mannetjes uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

3. Uropliora diapliana v. d. Wulp.

V. d. Wulp, Notes from the Leyd. mm. IV. 90. 25.

Aeneo-nigra ; capite, antennis, coxis anticis, genubus, tarsommque

articulis duobus basalibus rufis; abdominis basi flava diapbana; alis fasciis

quatuor fuscis, prima basali, secunda nervum transversalem medium

attingente; tertia et quarta ad costam conjunctis.— $ (?) long. 2 mm.

Glanzig metaalachtig groenzwart. Kop breeder dan de thorax,

bruiurood even als de sprieten en monddeelen ; aangezigt kort , naar

onderen verbreed, in 't midden ingedrukt, aan den mondrand opge-

wipt; het derde sprietenlid eivormig, met langen, regten, fijnen rug-

borstel. Achterlijf aan den wortel breed, naar het einde spits toeloopend;

de beide eerste ringen doorschijnend roodgeel. Pooten pekbruin ; de voor-

heupen, de knieen en de beide eerste tarsenleden bruiurood. Vleugels

(PI. 2 fig. 12) glasachtig met vier donkerbruine banden ; de eerste digt bij

den wortel; de tweede van de medrastinaalcel (ongeveer op de halve

vleugellengte) uitgaande, de middeldwarsader aan de binnenzijde be-

strijkende en naar onderen breeder wordende ; de derde schuin over

de scbijfdwarsader loopende en aan den voorrand verbonden met den

vierden, die eeu brecden zoom aan de vleugelspits vormt.

Een enkel exemplaar, dat ik wegens het ontbreken eener eijerbuis

voor een $ houd, van het eiland St, Martin (Reigersrna) in 's Rijka

museum te Leiden.
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4. Tcphritis bnllans Wied.

Trypeta bnllans, Wied. Auss. Zweifl. II. 506. 46.

Beide sexen van Buenos Aires (Weyenbergb).

Daar Wiedemann's bescbrijving vrij kort is en vervaardigd naar

een voorwerp zonder achterlijf, zal bet niet overbodig zijn de soort

andermaal en wat uitvoeriger te beschrijven.

Mijne voorwerpen zijn kleiner dan bij aangeeft en slechts 2,5 mm.

lang. Kop okergeel; aangezigt en een voorzoom aan het voorboofd

met witacbtigen weerschijn; mondrand niet vooruitstekend ; zuiger

kort; voorhoofd met gele borstels, waarvan er twee op den scbedel

merkelijk langer zijn dan de anderen ; ook het achterboofd met een

krans van evenzoo geklenrde borstels. Sprieten vrij lang, aan heteind

van boven spits toeloopend : sprietborstel lang en tot bijna de helft

verdikt; bij het $ de sprieten kastanjebruin , bij het ? roodgeel.

Thorax bleek okergeel (niet zwavelgeel zooals Wiedemann opgeeft),

in de zijden grauw met witacbtige bestuiving ; schildje roodgeel

;

achterrug donkergrijs ; de borstels op den thorax alien geel, ook de

vier borstels op het schildje, waarvan de beide buitenwaartsche zeer

lang. Achterlijf roodgeel, met geelachtige beharing; eijerbuis van het %

zwartachtig, zoo lang als de beide laatste ringen, aan het eind regt

afgeknot. Pooten roodgeel. Vleugels met een duidelijk randdoorntje en

een zeer grof netwerk, waarin twee grootere donkerbruine vlekken,

de eene tegen de uitmonding der subcostaal-ader , de andere tegen

die der radiaal-ader; mijne afbeelding PI. 2 fig. 13 moge overigens

een denkbeeld van de vleugelteekening geven ; het laatste gedeelte

der discoidaal-ader is slerk gebogen.

Digt verwant is ongelwijfeld T. melcagris Scbin. (Dipt. Nov. Reise,

272. 122); volgens Schiner's bescbrijving zou ik deze zelfs als synoniem

rekenen, ware bet niet dat bij beide soorten kende en stellig als

verschillend bescbouwde. De beer Mik is zoo goed geweest mijne

exemplaren met Wiedemann's typen in het Weener museum te ver-

gelijken ; zij stemmen daarmede volkomen overeen.

SAPROMYZINAE.

1. Lonchoea chalybca Wied.

Wied. Auss. Zweifl. II. 476. 2; Schin. Dipt. Nov. Reise, 282. 151.

Beide sexen van Argentina (Weyenbergb).
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De detcrruinatic is zeker, wijl de exemplaren door den lieer Mik

met de typen in het Weener museum zijn vergeleken.

2. S a p r o ra y z a p h i 1 a d e 1 p h i c a Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 3. 191. 13.

Een paartje uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

GEOMYZINAE.

I. Hetcrochroa pieta Schin.

Schiner, Dipt. Nov. Reise, 236. 16; v. d. Wulp, Notes from the

Leyd. mm. IV. 90. 26.

Een 2 uit Chile in 's Rijks museum te Leiden.

Het exemplaar komt met Schiner
J

s beschrijving van het <? genoeg-

zaam overeen , om de bovenstaande determinatie te kunnen aannemon.

Ik acht het evenwel niet overbodig eene afbeelding van het insect

en van den vleugel te geven, ook ter wille van het verschil met de

volgende, door mij te beschrijven, nieuwe soort.

Aan Schiner's beschrijving voeg ik nog toe, dat het schildje ter

wederzijde zwart gevlekt is , als een vervolg van de beide zijstrepen

op den rug van den thorax.

Onder de kenmerken van het genus geeft Schiner aan : „ der Abstand

der beiden Queradern von einander so gross als der der Hintern vom

Fliigelrande ". Het is mij niet volkomen duidelijk wat hij daarmede

bedoelt : de aangehaalde zinsnede kan namelijk slaan op de discoidaal-

ader en dan zou het laatste gedeelte dier ader even lang moeten zijn

als het voorlaatste; of wel het kan betrekking hebben op deposticaal-

ader, en dan zou het laatste gedeelte van deze even lang moeten

zijn als het voorlaatste gedeelte der discoidaal-ader. Noch het een

noch het ander past geheel op het exemplaar, dat ik voor mij heb;

mijne afbeeldingen pi. 2 fig. 14 en 15 toonen dit aan. Aan een

sexueel verschil valt niet te denken.

By dit geslacht eindigt de randader niet plotseling aan de uitmon-

ding van eene der langsaderen aan de vleugelspits , maar zij is,

ofschoon voorbij de cubitaal-ader dunner, om den geheelen vleugelrand

doorgetrokken , iets wat bij de Musciden, zooveel ik weet, nergens

elders wordt aangetroffen.
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2. Heterocliroa pictipennis v. d. Wulp.

V. d. Wulp, Notes from the Lnjil mus. IV. 91. 27.

Ochracea ; vitta frontali unica, vittis thoracis sex cum fasciis

abdominis nigro-fuscis ; femoribus annulo subapicali fusco ; alis fusco- et

albo-variegatis , basi flavescente, nervis transversalibus colore fusco

non obtectis; nervorum partibus in colore fusco situatis nigris et

incrassatis. —• $ long. 5 mm.

Okergeel. Voorhoofd met eene smalle , donkerbruine , naar voren

spits toeloopende en de sprieten niet bereikende langsstreep ; aangezigt

met witten weerschijn; ter wederzijde de gezigtslijsten met een zeer

smallen zwarten zoom: het tweede sprietenlid van boven met een

vrij langen zwarten borstel; de sprietborstel zelf mede zwart en met

microscopische beharing (bij //. picta zeer kort- maar duidelijk gevederd).

Thorax van boven met twee ver uiteenstaande zwarte langsstrepen,

die den voorrand niet geheel bereiken, en zich van achteren als een

zijrand van het schildje voortzetten; in de borstzijden , van deschouders

tot onder den vleugelwortel eene dergelijke streep, en daaronder nog

eene korlere boven de middelheupen. Achterlijf aan den voorrand der

ringen zwart of zwartbruin. Pooien bleek en vuil okergeel; voor de

spits der dijen een donkerbruine ring. Vleugels (PI. 2 fig. 10) merkelijk

langer dan het achterlijf, aan de basis tot aan het eind der subcos-

taal-ader (op ongeveer een derde der vleugellengte) geelachtig, verder

donkerbruin en witachtig gevlekt; lichte vlekken bevinden zich om

de beide dwarsaderen en zijn van zoodanige uitbreiding, dat zij ook

in de daaronder en daarboven gelegen cellen indringen; voorts twee

ronde en aan elkander verbonden lichte vlekken in 't midden der

cubitaal-cel en der eerste achtercel, eene eenigszins driehoekige in de

tweede achtercel, alsmede een paar halfronde aan de vleugelspits ; de

vleugeladeren zijn, overal waar zij de donkere teekening doorsnijden,

verdikt en zwart; de posticaal-ader loopt geheel tot den vleugel-

rand door.

Een $ uit Chile in het museum te Leiden.

Er zijn nu van het genus Heterocliroa, dat door Schiner tot de

groep der Geomyzinae wordt gerekend, drie soorten bekend: //. pieta

Schin., //. bicolor Schin. en de hierboven beschreven //. pictipennis.

Eerstgenoemde vertoont op den thorax-rug drie zwarte langsstrepen ;

bij de beide anderen zijn daar slechts twee strepen aanwezig, door-

dien de middenste is verdwenen. H. bicolor heeft ongevlekte, bijna
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glasachtige vleugels ; bij picla en piclipennis daarentegen zijn de vleugels

donkerbruin en witachtig gevlekt; bij picla is de posticaal-ader niet

tot den vleugelrand voortgezet en de schijfdwarsader is door de donkere

teekening bedekt ; bij piclipennis daarentegen loopt de posticaal-ader

tot den vleugelrand door en laat de donkere teekening de schijf-

dwarsader vrij.

EPHYDRINAE.

E p h y <1 r a c a e s i a n. sp.

Nigra submetallica ; antennarum seta nuda ; epistomate cinereo
;
geni-

bUs tibiis tarsisque ex rufo-fuscis; alis cinereo-byalinis. — 5 long. 3,5 mm.

Zwart, bijna zonder glans, maar op bet voorhoofd, den thorax en

het achterlijf met flaauwen staalblaauwen gloed. Het vooruitstekende

aangezigt geelachtig aschgrauw , digt behaard ; de kinbakken grijs
;

de sprieten zwart met naakten rugborstel. Borstzijden en heupen

aschgrauw; de dijen zwart met grijze bestuiving; de knieen, scheenen

en tarsen eenigszins tot het roestkleurige neigende. Kolfjes bruingeel.

Vleugels grauwachtig , aan den voorrand zeer fijn en kort gewimperd

;

schijfdwarsader een weinig voor het midden der eerste achtercel.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

Een tweede exemplaar (een<?), van dezelfde herkomst, onderscheidt

zich door geringer grootte (2,75 mm.), meer groenachtigen metaalglans

en geheel bruingele pooten ; het is , dunkt mij , slechts als eene lichtere

varieteit te beschouwen.

BORBORINAE.

Borborus hirtipes Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 3. 297. 2. pi. 35. f. 5; Blanch, by Gay, Hist.

/is. y pol. de Chile, VII. 467. 1.

Een paartje van Argentina (Weyenbergh).

Aan deze exemplaren zijn niet alleen de beide eerste leden der

sprieten , maar 00k het derde roestkleurig ; de vlekken op de vleugels

,

die in Macquart's afbeelding alien te rondachtig zijn voorgesteld

,

zijn eigenlijk eene donkere bezooming der aderen, welke op de langs-

aderen herhaaldelijk is afgebroken en zich daardoor als kleine streepjes

vertoont; in de tusschenruimten zijn die aderen wit gekleurd, wat
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echter alleen voor den dag komt, als men den vleugel tegen eene

donkere oppervlakte beschouwt ; een dergelijk wit plekje vertoont zich

ook even voor de uitmonding der subcostaal-ader.

HIPPOBOSCIDAE.

Ornithomyia erythrocephala Leach.

Leach , Eprob. ins. 13. 3. pi. 27. f. 4—6 ; Wied. Auss. Ziveifl. II. 610. i>.

Twee exemplaren van Guadeloupe (Delaunay), in bet museum te

Brussel.

Verklaring der afbeeldingen.

PI. 1. Fig. 1. Allograpta obliqua Say 5 (achterlijf).

„ 2. „ exotica Wied. $ (idem).

„ 3. Mesograpta duplicata Wied. $ (idem).

„ 4. „ pulchella Macq. $ (idem).

„ 5. „ linearis n. sp. S (idem).

„ 6. „ arcifera Low $ (idem).

„ 7. „ multipunctata n. sp. <? (idem).

„ 8. „ basilaris Wied. $ (idem).

„ 9. „ variabilis n. sp. $ (idem).

„ 10. Conops costatus F. (vleugel).

„ 11. „ piciventris n. sp. (vleugel).

„ 12. Allophora micans n. sp. (vleugel).

„ 13. Belvosia bifasciata F. (kop).

„ 14. „ „ (achterpoot).

„ 15. „ rufipalpis Macq. (idem).

„ 16. „ Weyenberghiana n. sp.

„ 17. „ „ (kop).

r,
18. „ „ (achterpoot).
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PI. 2. Fig. 1. Prosena longipalpis n. sp. $ (kop).

„ 2. „ „ (vleugel).

„ 3. „ sarcophagina n. sp. (kop).

„ 4. •„ „ (vleugel).

„ 5. Dexia tenuicornis n. sp. (kop).

„ 6. „ (vleugel).

„ 7. „ parvicornis n. sp. (kop).

„ 8. „ „ (vleugel).

„ 9. Ectinocera ? occidentalis n. sp. $.

„ 10. Pterotaenia fasciata Wied. (kop).

n 11. n n (vleugel).

,*, 12. Urophora diapkana n. sp. (idem).

„ 13. Tephritis bullans Wied. (idem).

„ 14. Heterockroa picta Schin. $.

„ 15. „ „ (vleugel).

„ 16. „ pictipennis n. sp. (idem).
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Overgedmkt uit deel XXVII van het

Tijdschr. voor Entomologie.

NALEZING
OVER

AMEEIKAANSCHE DIPTERA '),

F. M. VAN DER WULP,

Onder een aantal Noord-Amerikaansche vliegen, mij welwillend

toegezonden door Dr. S. W. Williston te New-Haven, zijn er

enkelen, die mij aanleiding geven tot de volgende opmerkingen.

1. Leptogaster flavipes Low.

Low, Cent. II. 15.

Een <? van Massachusetts.

Low's beschrijving , die alleen het $ betreft, past in de voor-

naamste bijzonderheden. Ik teeken hier echter eenige afwijkingen

aan : 1°. niet alleen de eindgriffel der sprieten, maar hijna het

geheele derde lid is zwart; 2°. behalve de gele achterhoeken van

den thorax , zijn ook de schouderknubbels en een smalle band van

daar naar den vleugelwortel roodgeel en glanzig; 38
. aan de ach-

terste pooten vertoonen de knieen eene zwarte stip en zijn de

laatste tarsenleden bruingeel; 4°. de vleugels zijn geheel glasachtig,

zonder den bruingelen voorrand, waarvan Low spreekt; en de

vorkcel is niet dubbel zoo lang, maar slechts een weinig langer

dan haar steel.

1) Zie Tijdschr. v. Entom. XXIV biz. 141, XXV biz. 77 en XXVI biz. 1.
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Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met eene soort, die nog

al varieert; en zoo zal mijn L. Jiavicornis {Tijdschr. v. Ent. X.

136. 9) ook wel als synoniem hierbij behooren, gelijk trouwens

reeds door Low en Osten Sacken vermoed werd. Het gold daar

ook een <$, en dit onderscheidde zich door een bruinen ring op

de achterdijen, waarvan in het bovenbedoelde exemplaar geen

spoor te vinden is.

2. Deromyia Winthemi Wied.

Een 5 van Connecticut.

Het beantwoordt geheel aan Wiedemann's beschrijving {Auss.

Zweifl. I. 387. 32), uitgenomen dat het achterlijf aan het einde

niet zwart is; het exemplaar komt volkomen overeen met een

ander in mijne collectie (zie Tijdschr. v. Ent. XXV. 93. 4), dat door

Mik met het typische voorwerp in het Weener museum is vergeleken.

De soort is niet vermeld in Osten Sacken's Catalogus derNoord-

Amerikaansche Diptera.

3. Deromyia basalis Walk.

Dasypogon basalis, Walk. Dipt. Saund. 95; — Diogmites bill

ueatus, Low, Cent. VII. 40.

Beide sexen van Connecticut,

Walker beschrijft het cf, Low het ?; beide beschrijvingen passen

volkomen op mijne exemplaren , die zonder den minsten twijfel

bijeenhooren. Het hypopygium van het $ is klein, roestkleurig

,

met korte beharing van dezelfde kleur en van achteren met vier

zwarte doornige borstels.

De soort gelijkt zeer op D. rufescens Macq. , doch verschilt door

de meer kastanjebruine kleur van lijf en pooten, door de zwarte

beharing der palpen en door eene uitgebreide bruinachtig asch-

grauwe tint aan de spits en den achterrand der vleugels.

4. Somula decora Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 2. 57. 1. pi. 2 f. 11.

Een $ van Connecticut.

Macquart hield het door hem beschreven en afgebeelde exemplaar
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voor een ? , waarschijnlijk omdat de oogen van boven gescheiden

zijn ; bij mijn voorwerp is dit ook het geval ; toch moet het een

$ zijn, want onder de anale opening, die tegen den buik is ora-

gebogen, vertoonen zich vrij gecompliceerde genitalien, met een

paar cylindrische of draadvormige organen.

Tot aanvulling van Macquart's beschrijving diene nog het volgende.

De uitstekende knop aan het voorhoofd, waarop de sprieten zijn

ingeplant, is van voren afgeknot, van boven zwartbruin en met

eene langsgroef; gele vlekken bevinden zich op den tweeden en

derden lijfsring; die van den tweeden ring staan schuin en zijn

smaller en meer van elkander gescheiden ; die van den derden ring

zijn grooter en laten slechts eene smalle ruimte van de grond-

kleur over; de vierde ring is geheel geel en de rondachtig opge-

zwollen anus glanzig en meer roodgeel; de heupen en de wortel

der dijen zijn zwart, aan den binnenkant der achterdijen tot bijna

ter halver lengte.
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Overgedrukt uit deel XXVIII van het

Tijdschr. voor Entomologie.

EENIGE UITLAM>SCHE NEMOCERA,

DOOR

F. M. VAN DER W0LP.

(Hierbij PL 4).

In de Notes from the Let/den Museum, dl. VI, biz. 248 en

dl. VII, biz. 1, gaf ik eenige beschrijvingen van nieuwe exotische

Diptera uit de afdeeling der Nemocera, tegelijk met opmerkingen

omtrent enkele reeds beschreven soorten, alles naar aanleiding

van voorwerpen, in 's Rijks Museum van natuurlijke historie

berustende en meerendeels uit onze Oost-Indische bezittingen

afkomstig. Met betrekking tot dezen arbeid had ik tevens eenige

weinige teekeningen vervaardigd, doch in de Notes, die destijds

nog zonder platen werden uitgegeven, vond ik geen gelegenheid

die afbeeldingen er bij te voegen. Daar het evenwel zijn nut kan

hebben, ook deze het licht te doen zien, meen ik niet beter te

kunnen doen dan daarvoor eene plaat in het Tijdschrift voor

Entomologie te baat te nemen.

Voor zoover de daarop afgebeelde soorten betreft , zal ik hieronder

mijne beschrijvingen en opmerkingen herhalen, terwijl ik op een

paar plaatsen daaraan nog iets wensch toe te voegen.

1. Anopheles barbirostris v. d. W.

Notes fr. the Leyd. Mus. VI. 248.

FusCus; thorax sublineato; haustello palpisque hirsutis; pedibus

testaceis ; halteribus fuscis ; alarum costa fusca
,

punctis duobus

niveis. — ? Long. 5 mm*

Donkerbruin. Zuigsnuit en palpen langer dan kop en thorax
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te zamen, zoowel de een als de anderen dicht met donkerbruine

schubachtige haren bekleed; de geledingen der palpen daardoor

moeilijk te onderscheiden. Thorax lang en smal, iets lichter van

kleur dan kop en achterlijf, van voren vierkant afgeknot, van

boven met onduidelijke langsstrepen. Achterlijf met lichtere insnij-

dingen. Pooten zeer lang en dun , bruingeel ; dijen aan het einde

iets verdikt, aan de uiterste spits in sommige richtingen witachtig.

Kolfjes pekbruin. Vleugels op de aderen met donkerbruine be-

schubbing, die tegen den voorrand meer opeengehoopt is; op twee

derden van den voorrand eene stip van sneeuwwitte schubjes en

even voor de vleugelspits een tweede dergelijke stip; de beide

vorkcellen van gelijke lengte.

Een ? Van Ardjoeno: Oost Java (Hekmeijer).

Door de recht vooruitstekende , dicht behaarde palpen en zuig-

snuit (PI. 4, fig. 1), heeft deze soort een eigenaardig voorkomen,

afwijkende van onze inlandsche Anop/ieles-soorten.

2. Anopheles annularis v. d. W.

Notes fr> the Leyd. Mus. VI. 249.

Fuscus; thorace lineato; haustello nudo, nigro; palpis brunneis,

albo-annulatis; pedibus testaceis, tarsis albo-annulatis ; alarum

costa niveo-maculata. — ?. Long. 4,5 mm.

Zwartachtig; thorax met donker blauwgrijze bestuiving en vijf

zwartbruine langslijnen; borstzijden lichtgrijs, met zwarte, op

langsrijen geplaatste vlekken. Sprieten met blonde beharing; zuig-

snuit zwart
;
palpen zwartbruin , zoo lang als de snuit ; eerste en

tweede lid aan de basis , eindlid geheel wit ; de beide eerste leden

met dichte , korte , donkere beharing. Pooten lang en dun , bruin-

geel ; voorste tarsen met witte ringen aan de geledingen ; de lange

achtertarsen in 't midden donkerbruin met een witten ring, aan

't einde geheel wit. Vleugels op de aderen met donkerbruine en

witte schubben; de voorrand afwisselend donkerbruin en wit

gevlekt.

Een ? Ardjoeno, Oost Java (Hekmeijer).
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Wellicht is deze soort dezelfde als A. sinensis Wied. [Aussereur.

Zweifl. I 547).

(Zie kop met sprieten, snuit en palpen fig. 2).

3. Genus Ctenophora.

In de Notes dl. VI biz. 252 gaf ik een tabellarisch overzicht

van de 16 soorten van dit geslacht, die uit zuidelijk Azie be-

schreven zijn. Daaronder bevinden er zich vijf, welke enkel naar

de beschrijvingen van F. Walker daarin zijn opgenomen, en onder

deze ook Ct. melanura Walk. {List Dipt. Brit. Mus. I. 78). Ten

opzichte van deze laatste meldt mij mijn hooggeachte vriend,

Baron Osten Sacken , — die de typiscbe exemplaren in het Britsch

museum heeft nagezien en daarbij ook bijzonder zijne aandacht

aan het genus Ctenophora heeft gewijd, — dat van Ct. melanura

twee typische exemplaren voorhanden zijn, beiden zonder kop en

beiden volstrekt geen Ctenophora, maar eene groote Sargus-soort
,

die in kleur en teekening (roodgeel met een zwart uiteinde des

achterlijfs) eenige gelijkenis met sommige Oost-Indische Ctenophora-

soorten vertoont!

Uit dit voorbeeld blijkt opnieuw, hoe weinig Walker's beschrij-

vingen te vertrouwen zijn, zoo weinig dat men bijna genoodzaakt

wordt ze geheel ter zijde te stellen. Men neme dus mijne analy-

tische tabel der Zuid-Aziatische soorten voor hetgeen zij is. Ct,

melanura Walk, moet er stellig uit wegvallen, en wat de vier

overige soorten van Walker betreft , zij de meeste behoedzaamheid

aanbevolen.

A. Genus Prionota.

V. d. Wulp, Notes fr. the Leyd. Mus. VII. 1.

Dit geslacht is verwant aan Ctenophora , waarmede het overeen-

komt in den krachtigen bouw , den vorm van den kop , het slanke

slappe eindlid der palpen en het aderbeloop der vleugels; het is

echter onderscheiden door de sprieten , die in beide sexen nagenoeg

gelijk zijn (bij het 2 echter korter) , en welker geledingen aan

eene zijde sterk verbreed zijn.
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Aangezicht naar onderen kegelvormig verlengd , van voren tot

eene punt uitgerekt ; oogen rond , een weinig uitpuilend. Sprieten

(fig. 4) stevig, 13-ledig, met uitstaande borstelharen ; de beide

wortelleden als bij Cte>iop/toru; de scbaftleden aan de basis dun,

doch vervolgens naar onderen tot een breeden knop uitgebreid,

waardoor de sprieten een zaagvormig voorkomen krijgen ; het eind-

lid priemvormig. Palpen vierledig; het vierde lid zoo lang als de

voorgaande leden te zanien. Thorax gewelfd; pronotum duidelijk

afgescheiden. Achterlijf langwerpig, achtringig; mannelijke genitalien

slechts weinig gezwollen. Pooten stevig; schenen , althans de ach-

terschenen , met korte eindsporen. Vleugels zoo lang als het ach-

terlijf; aderbeloop als bij Ctenophora; de tweede achtercel (vorkcel)

ongesteeld.

Prionota nigriceps v. d. W. — Fig. 3.

Notes from the Lei/d. Mus. VII. 2. 12.

Ferruginea opaca; capite, antennarum nodulis, palpis , abdominis

segmentis ultimis (in <?), femorum tibiarumque apice nigris ; tarsis

fuscis; alis infuscatis. — $ Long. 16 mm.; $ mare major.

Kop met de palpen zwart of zwartbruin. Sprieten in S ten

minste zoo lang als de kop en thorax te zanien, in $ nauwelijks

half zoo lang; de beide wortelleden en de korte steel der schaft-

leden roodgeel ; de breede knop der laatsten zwart ; de uitstaande

haren geel. Thorax en schildje helder roestkleurig, glansloos, met

korte beharing van dezelfde kleur; de borstzijden donkerder, vooral

bij het i. Achterlijf van het $ aan de drie eerste ringen roodgeel;

de volgende ringen met inbegrip der genitalien zwart; de eerste

ring kort; de tweede zeer lang, met fijne zwarte zijstreep; de

volgende ringen langzamerhand in lengte afnemende; (achterlijf ?

ontbreekt). Pooten roodgeel; dijen met zwarte spits; schenen naar

het eind verdonkerd ; tarsen zwartbruin. Kolfjes roodgeel met brui-

nen knop. Vleugels met bruine tint en nog donkerder randvlek;

de kernen der meeste cellen lichter.

Een <? en ? van Java (Kuhl).
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5. Megistocera fuscana Wied.

Nematocera fuscana, Wied. Dipt. ex. I. 29; — Megistocera fus-

cana , Wied. Anss. Zwei/f. I. 55. 1 ; Macq. Suit, a Buffoti , Dipt.

I. 114. 2. pi. 2 f. 15; id. Dipt. ex. supp. 1. 18. 2. pi. 2 f. 4;

v. d. Wulp, Notes fr. the Leijcl. Mus. VII. 3. 12.

In het Leidsch Museum bevinden zich twee voorwerpen, een

van Java (Macklot) en een van Halmaheira (Bernstein) , die ik

meen tot deze soort te kunnen rekenen, ofschoon Wiedemann's

beschrijving niet in alle opzichten past. De kleur , door hem « gems-

leder-braunlich » genoemd , is bij deze exemplaren meer een bleek

roestrood, en van de bruine langsstrepen op den thorax, die hij

vermeldt , is nauwelijks eenige aanduiding.

Macquart heeft reeds opgemerkt, dat Wiedemann ten onrechte

zijn exemplaar, dat buitengewoon lange sprieten had, voor een ?

hield ; want dit is in het geslacht Megistocera uitsluitend een ken-

merk van het $. Ook de bovenbedoelde voorwerpen zijn beiden

mannetjes; aan het Javaansche zijn de sprieten nog volkomen aan-

wezig, doch het achterlijf is afgebroken; in dat van Halmaheira

is dit juist omgekeerd het geval. Het kan niet- bevreemden , dat

insecten van zoo teedere structuur niet anders dan met afgebroken

lichaamsdeelen tot ons overkomen.

Het eefste sprietenlid is cylindrisch, zeer dik en zoo lang als

het aangezicht; het tweede lid is kort en knobbelachtig; dan

volgt eene uitermate lange, haarvormige schaft, waarvan alleen

de drie of vier eerste leden te herkennen zijn aan eene iets

of wat knootvormige verdikking bij de geleding. Kop en thorax

hebben eene dichte en vrij lange beharing. Het achterlijf is naar

evenredigheid bijzonder kort. De vleugels (zie fig. 5) zijn zuiver

glasachtig , zelfs langs den voorrand , en meer dan dubbel zoo

lang als het achterlijf; de aderen en de duidelijk begrensde

randvlek zijn bruingeel. Het aderbeloop komt in de hoofdzaak

overeen met dat van Tipula en Ctenopkora; de bovenste wortelcel

is langer dan de beide volgende; de middelste bereikt namelijk

niet volkomen de schijfcel , maar is door een klein steeltje daarvan
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gescheiden; de beide subcostaal-cellen zijn groot, de binnenste

eemgszins driehoekig; de cubitaal-cel is mede breed, vooral aan

hare basis; de schijfcel daarentegen is zeer klein, trapezium-

vormig; de eerste achtercel is door den bochtigen loop der haar

begrenzende langsaderen, in 't midden zeer vernauwd; de axillaar-

ader is bijzonder kort 1
).

Nadat ik het bovenstaande in de Notes had vermeld, ontving

ik van den heer Piepers te Batavia een aldaar gevangen , volkomen

gaaf, mannelijk exemplaar. Het ontneemt mij alien verderen

twijfel omtrent de juistheid mijner determinatie. De bruine strepen

op den thorax , waarvan Wiedemann spreekt , zijn aan dit voorwerp

duidelijk te zien; ook de lengteverhouding der sprieten, zooals zij

door hem wordt opgegeven , vindt zich daaraan bevestigd. Bij eene

lengte van 14 mm. , van den kop tot het eind des achterlijfs

gemeten , zijn de sprieten bijna 8 centimeters lang en daarbij

,

met uitzondering der beide wortelleden, haarfijn; ook de pooten

zijn zeer dun , aan de middel- en achterpooten de tarsen vooral

zeer verlengd en ten minste driemaal zoo lang als de schenen.

6. Tipula leucopyga v. d. W.

Notes from the Leyd. Mus. VII. 6.

Dilute testacea; thorace dorso vittis latis subcohaerentibus fuscis

;

abdomine vitta laterali segmentisque 5, 6 et 7 supra nigricantibus;

segmento ultimo pallido; antennis subsimplicibus , articulis duobus

primis subrufis, reliquis cinereis basi nigra; alis laete cinereis,

cellula costali et stigmate testaceis. — Long. 11,5 mm. (c?),

13 mm. (g).

Deze soort gelijkt op onze T. oleracea L. , maar is veel kleiner;

de voorrand der vleugels is minder donker en daaronder is geen

lichte zoom.

Kop bruingeel; op den schedel eene donkere plek; aangezicht

1) Zie voor de iiomenclatuur van het aderbeloop Tijdschr. v. Entomol. XIV,
biz. 97.
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slechts weinig verlengd. Sprielen iets langer dan de kop ; de beide

wortelleden roodachtig ; de schaftleden aschgrauw , langwerpig , aan

't begin en 't eind nauwelijks iets verdikt , aan de basis zwart,

met een paar lange uitstaande borstelharen. Palpen bruingeel, aan

het einde donkerbruin. Thorax bleek geelbruin , op den rug met

drie breede, bijna geheel aaneengesloten , donkere langsbanden;

de beide uitersten van voren afgeknot ; de middelste door eene

nog donkerder langslijn gedeeld. Achterlijf van het $ bleek geel-

bruin ; een bandje ter wederzijde , alsmede de 5e , 6e en 7e ringen

van boven zwartachtig; de laatste ring bijzonder bleek , van boven

met een paar zwarte haakjes geeindigd; bij het % het achterlijf

over 't geheel iets donkerder geelbruin; de laatste ring bleek

roodgeel; de eierbuis glanzig roestkleurig. Pooten lichtbruin; spits

der dyen en schenen, benevens de tarsen, zwartbruin. Kolfjes

donkerbruin; wortel van den steel bleekgeel. Vleugels (fig. 6)

langer dan het achterlijf, aschgrauw; de voorrandcel alsmede de

randvlek geelbruin; schijfcel vijfhoekig; vorkcel ongeveer driemaal

zoo lang als haar steel; de derde achtercel aan de uitmonding ver-

nauwd, de vierde daarentegen verbreed.

Een enkel gaaf paartje van Ambarawa op Java (Ludeking).

7, T i p u I a t e n u i s v. d. W.

Notes from the Leyd. Mm. VII. 7.

Cinerea ; abdomine utrinque vitta laterali interrupta nigra
;
pleuris

et ventre pallidis ; antennis gracilibus , articulis duobus primis luteis

,

reliquis nigris; palpis fuscis; pedibus tenuibus testaceis; alis sUb-

hyalinis, stigmate testaceo. —* 2 Long. 13,5 mm.

Sprieten dun; de beide eerste leden bleekgeel, het derde en de

volgenden zwart, cylindrisch, naakt (de laatste leden ontbreken

in beide exemplaren). Kop bruingeel; oogkanten met witten zoom;

palpen zwartbruin. Thorax van boven aschgrauw, met nauwelijks

eenige aanduiding van langsstrepen ; borstzijden lichtgrijs. Achterlijf

bruingeel, met zwarte, afgebroken, bleekgeel gezoomde zijstreep;

buik en eierbuis geelachtig , uiterste spits der laatste glanzig kastanje-
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bruin. Pooten zeer lang en dun, eenkleurig bruingeel, alleen de

tarsen donkerder. Kolfjes zwartbruin. Vleugels (fig. 7) langer dan

het achterlijf, glasachtig met nauwelijks iets grauwe tint en vrij

scherp begrensde, bruingele randvlek, die echter den voorrand

niet volkomen bereikt; het aderbeloop herinnert eenigszins dat van

het genus Megistocera; de beide subrnarginaal-cellen zijn groot en

breed, de binnenste driehoekig; schijfcel vierhoekig '); vorkcel

kort gesteeld; axillaar-ader buitengewoon kort.

Twee vrouwelijke exemplaren van Suriname (Dr. Horst).

8. Poecilostolapallensv. d. W.

Notes from the Leyd. Mus* VII. 13.

Pallide ochracea; capite cinereo; thorace rufescente, vittis tribus

fuscis; alis flavescentibus , crebre msco-punctulatis. — $ Long.

12 mm.

Kop aschgrauw ; over het voorhoofd eene donkere langslijn

;

sprieten dubbel zoo iang als de kop; de beide wortelleden rood-

geel, de schaft zwartachtig, uit bolvormige, gelijkmatig in grootte

afnemende leden samengesteld. Thorax, schildje en achterrug bleek

roestrood; op den thorax drie wijd uiteenstaande , zwartbruine

langsbanden; de middelste smal, wat het gedeelte voor den dwars-

naad betreft; de buitenste breeder en vlekkig afgebroken. Achterlijf

platgedrukt, bleek okergeel; de zijnaad donkerbruin; genitalien

klein. Pooten (zooveel uit de overblijfsels te zien is), alsmede de

kolfjes okergeel. Vleugels (fig. 8) geelachtig aschgrauw , aan wortel

en voorrand roodgeel; in al de cellen met tallooze donkergrauwe

stippen, die in de cubitaal-cel, de beide bovenste wortelcellen en

in de eerste achtercel tot grauwe strepen samenvloeien ; in de

voorrandcel zijn de stippen donkerder en scherper begrensd.

Een $ van Java (Kuhl).

In de Notes merkte ik op, dat Limnobia subsUtuta Walk. (List

Dipt. Brit. Mus. I. 39) zeer verwant zou zijn met bovenstaande

1) In de Notes wordt deze eel ten onrechte „ pentagonal" genoemd.
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nieuwe soort en ook tot het geslacht Poecilostola zou behooren.

Volgens bekomen inlichtingen evenwel van Baron Osten Sacken,

die de typische exemplaren in het Britsche museum heeft verge-

leken, zou L. substituta synoniem zijn met Conosia irrorata Wied.

9. Rhyphus maculipennis v. d. W.

Notes from the Leycl> Mus, VIL 14.

Thorace flavo, vittis tribus nigris; antennis flavis, fusco»annu-

latis
;
pedibus flavis , tibiarum apice et tarsis

,
praeter basin , nigro-

fuscis; femoribus posterioribus annulo medio et apice nigris; alis

nebulosisj fusco-maculatis* — (? Long* 8 mm.

Oogen van boven dicht aaneengesloten , met fijne facettert; het

kleine driehoekige Voorhoofd en het aangezicht aschgrauw. Sprieten

geel, het derde,, vierde en vijfde lid met zwartbruinen top (de

overige leden ontbreken). Palpen zVvartachtig. Thorax geel, van

boven met drie breede zWarte langsbanden, de beide buitenste

Van voren afgeknot en iets versmald; borstzijden met twee schuine

zwartbruine banden, schildje bruinrood; achterrug glanzig grauw-

geeL Achterlijf te gebrekkig om beschreven te worden. Pooten

rbodgeel : de spits der schenen en der beide eerste tarsenleden

alsmede de drie laatste tarsenleden geheel bruinzwart; achterpooten

langer en steviger dan de overige, de zwarte teekening meer uit-

gebreid en krachtiger ; de dijen bovendien in 't midden met een

breeden zwartbruinen ring en ook aan het einde zwart ; de schenen

en het eerste tarsenlid aan de buitenzijde fijn gewimperd. Vleugels

(fig. 9) korter en breeder dan bij onze Europeesche soorten, aan

den Wortel> den voor- en achterrand, alsmede langs de posticaal-

ader bruinachtig gewolkt , voorts niet Vier dottkerbruine vlekken

:

een kldine vierkante aan den oorsprong der radiaal-ader en drie

grootere tegen den voorrand; de eerste aan de uitmonding der

hulpader, eene tWeede tusschen de uitmonding der subcostaal-ader

en die der radiaal-ader; de derde, die het grootste is, aan de
1

vleugelspits.

Een $ van Ardjoeno op Java (Hekmeijer).
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Ofschoon dit eenige exemplaar gebrekkig en daardoor de beschrij-

ving vrij onvolledig is, heb ik toch geen bezwaar gemaakt die het

licht te doen zien, omdat tot dusver, zooveel ik kan nagaan,

geen IWyphus uit de Sunda-eilanden bekend is en overigens de

soort vooral aan de vleugelteekenlng gemakkelijk zal worden

herkend.
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Overgeclrukt uit deel XXXVIII van het

'Fijdschr. voor Entomologie.

Eene merkwaardige Javaansche Tachinine,

DOOR

F. M. VA\ DER WULP.

Sinds men in de laatste jaren is begonnen meer aandacht te

schenken aan de groote familie der Musciden en bijzonder aan de

exotische Tachininen, komt het al meer en meer aan het licht,

welk een ontzaglijke rijkdom aan vormen , bij al de schijnbare

gelijkenis, daarin gevonden wordt, en doen zich somwijlen afwij-

kingen voor, waarvan men vroeger zich zelfs geen flauw denkbeeld

heeft kunnen maken,

In de Entomologla Americana, vol. Ill p. 151, heeft Prof. S.

W. Williston eene Braziliaansche Tachinine beschreven onder den

naam van Talaiocera Smiihii , waarbij de vreemde vorm der sprieten

in het $ geheel eenig is in de groep der Tachininen niet alleen

,

maar zelfs in de geheele orde der Diptera. Het derde sprietenlid is

namelijk in twee takken gesplitst , waarvan de bovenste en kortste

rechtstandig vooruitsteekt , en de onderste op de gewone wijze

naar beneden is gericht en tot aan den mondrand afdaalt; beide

takken hebben ter welerzijde kleine gekromde uitsteeksels , de

bovenste vier paar, de onderste acht paar; de sprietborstel is drie-

ledig en ingewricht ter plaatse, waar de spriet zich in tweeen deelt.

Behoudens deze bijzondere structuur der sprieten , heeft de soort

,

volgens Williston, het uiterlijk van het genus Jurinea, waarmede

ook de (eenvoudige) sprieten van het 5 en het aderbeloop der

vleugels zouden overeenstemmen.

Het is jammer, dat Williston zijne uitvoerige beschrijving niet

door een paar afbeeldingen heeft toegelicht. Die beschrijving zal

wel voldoende zijn om de soort, als men haar voor zich kreeg, te

herkennen , maar zij is ongenoegzaam , om aan het nieuwe genus

de juiste plaats in het systeem aan te wijzen. Brauer en von

Bergenstamm zijn niettemin dadelijk gereed geweest , het g. Tala-

iocera (door hen ten onrechte Talacrocera genoemd) in hunne
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groepeering der Musciden op te nemen. Zij brengen het {Benhsch"

A. akail. Wiss. Want, LVIII p. 383), ofschoon met twijfel, tot

hunne groep der Tachinoidae, waartoe zij hun geslacht Tachinodes

{— Nemochaeta v. d. W.), benevens Ihjstriomyia Portsch. en MiJcia

Kow. rekenen ; terwijl zij het (1. c. p. 409) weder tot de groep

der Tachinidae {Echinovigia auct.) stellen.

Eene andere , wegens de buitengewoon gevormde sprieten in $
,

niet minder merkwaardige Tachinine, mede uit Zuid-Amerika, werd

zeer onlangs door Williston bekend gemaakt in de Entomological

Neivs van Januari 1895, p 29—32 , onder den naarn van Dichocera

lyrala. Hier is evenzeer het derde sprietenlid aan den wortel in

twee takken gesplitst , welke echter beiden naar beneden hangen

en die geene uitsteeksels hebben zooals in Talacocera ; de binnenste

tak reikt tot den mondrand en is aan het eind iets naar buiten

gebogen; de buitenste tak is slechts weinig korter ; de duidelijk

drieledige sprietborstel ontspruit aan de basis van den binnensten

tak. Eene bij de beschrijving gevoegde, vergroote afbeelding van

den kop in profiel en eene van de sprieten , zooals zij zich van

voren gezien vertoonen , kan eenig denkbeeld geven van dezen

hoogst bijzonderen vorm.

Williston rekent Dichocera tot de verwantschap van Nemmaea

,

waarschijnlijk wegens het breede, gewelfde achterlijf en de be-

haarde oogen.

Nog voor het laatstgenoemde opstel van Williston mij in handen

was gekomen , had ik van Mr. M. C. Piepers eene Javaansche

Tachine ontvangen , welke door hem bij het kweeken van Lepi-

doptera was verkregen , en die wegens den zonderlingen vorm der

sprieten in hooge mate mijne aandacht trok. Aanvankelijk meende

ik aan eene monstruositeit te moeten denken , maar na kennis-

neming van de beide boven^emelde geslachlen en vooral van

Dichocera, kom ik tot de overtuiging, dat wij hier met een derde

voorbeeld van een zoo geheel afvvijkenden sprietenvorm te doen

hebben. In de Javaansche soort komen de sprieten grootendeel? met

die van Dichocera overeen ; maar overigens behoort zij , door haar

geheele uiterlijk en hare verdere kenmerken, — o. a. door het
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aderbeloop der vleugels , — in eene gansch andere verwantschap

dan een der beide hierboven besproken Zuid-Amerikaanscbe

geslachten.

Ofschoon mij slechts een enkel mannelijk exemplaar ten dienste

staat, aarzel ik niet daarop een nieuw genus te gronden , daar bet

wellicht nog lang kan duren , alvorens meer exemplaren , en daar-

onder ook het ?, worden ontdekt.

DIGLOSSOCERA nov. gen.

(diylwooo;
5
tweetongig; y-sgag

, spriet).

(PI. 4, A, fig. 1—3).

Corpus oblongo-ovatum. Frons modice lata; epistoma rectum,

subdeclive; genae nudae, angustae. Vibrissae duae ad ipsam oris

aperturam. Oculi nudi, altitudinis capitis trientes duos occupantes.

Antennae incumbentes , elongatae; articulis basalibus parvulis;

articulo tertio multo longiori , in brachiis duobus fisso, fere

ad oram descendente, basi seta dorsali nuda, indistincte articulata.

Abdomen ovatum subconvexum, segmentis secundo et tertio macro-

chaetis apicalibus. Pedes mediocres; tarsi tibiis breviores; tibiae

setis dispersae. Squamae magnae. Alae lanceolatae; spinula costalis

nulla; nervus discoidalis arcuatim flexus; cellula apicalis anguste

aperta, fere in alarum apicem excurrens ; nervus transversus apicalis

alarum margine parallelis et propinquus.

Yoorhoofd breeder dan de oogen, weinig gewelfd en niet voor-

uitstekend; voorhoofdsborstels ter wederzijde in eene gebogen rij

tot iets beneden het tweede sprietenlid afdalende; geen orbitaal-

borstels (c?). Aangezicht recht, naar onderen iets teruggetrokken;

gezichtslijsten scherp , naar onderen niet convergeerend ; mondrand

breed, niet vooruitstekend; wangen vrij smal, naakt ; de beide

mondborstels juist aan den mondrand en daarboven geen verdere

borstels. Oogen naakt, ovaal, ongeveer twee derden van de kop-

hoogte innemende. Sprieten ver boven de middellijn der oogen

ingewricht; de beide wortelleden kort; het derde lid daarentegen

zeer lang, aan de basis in tweeen gespleten, de beide armen nagenoeg

gelijk; sprietborstel aan het begin van den buitensten arm inge-
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wricht , aan de basis onduidelijk geleed, gebogen en tot dicht bij

het einde verdikt. Zuiger met groote eindlippen; palpen klein.

Thorax vierkant; schildje halfrond. Achterlijf eivormig; macrochaeten

alleen aan den achterrand der ringen. Pooten kort en vrij stevig;

achterschenen behaard en met verspreide borstels; voethaken en

voetballen (in <?) kort. Vleugels langer dan het achterlijf; subcostaal-

ader voorbij de halve vleu^ellengte in den voorrand uitmondende;

ombuiging der discoidaal-ader afgerond; spitscel bijna in de vleugel-

spits smal geopend ; spitsdwarsader dicht bij den achterrand en

daarmede evenwijdig; middeldwarsader even voorbij de uitmonding

der hulpader en nagenoeg op het midden der schijfcel; achter-

dwarsader reclit.

Diglossocera bifida nov. sp. i. (PI. 4, A fig. 1.)

Nigricans: antennis, rostro, palpis , scutello pedibusque rufis;

thorace iineis duabus nigris; squamis et alarum basi ochraceis.

Long. 6 mm.

Voorhoofd grauwachtig ; voorhoofdsband zwart , iets smaller dan

de zijden; aangezicht en wangen wit; achterhoofd grauw. Sprieten

,

zuiger en palpen geelrood , ook de spriethorstel , althans aan het

verdikte gedeelte, van die kleur. Thorax grauw, aan den voorrand

en in de zijden witachtig; voor den dwarsnaad een paar zwarte

langslijnen; daarnevens en ook achter den naad onduidelijk zwart

gevlekt. Schildje roodachtig. Achterlijf grauwzwart , met fijne lichte

insnijdingen; aan den achterrand van den tweeden ring een paar

zwakke macrochaeten, aan dien van den derden ring eene rij van

ongeveer 8 macrochaeten. Pooten geelrood; achterschenen flauw

gebogen; dijen van onderen met borstelige beharing; schenen met

verspreide borstels , de achterschenen bovendien met eenige beharing;

klauwen en voethallen kort. Vleugelschuhben okergeel. Vleugels

grauwachtig, aan den wortel en ook eenigszins langs den voorrand

geel; ook de langsaderen geel , de voorrandsader echter zwart.

Een £ , van Java , door Mr. Piepers gekweekt uit eene pop van

Athyma Pravara Moore.
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JSTASCHRIFT
TOT HET STUK

c EENE MERKWAARDIGE JAVAANSGHE TAGHININE »

(Hiervoren biz. 49).

Bij hel schrijven van bovengemeld stuk, heb ik een paar on-

vergeeflijke fouten begaan , die ik hier wensch te herstellen.

Vooreerst heb ik mij daarbij , zelfs meer dan eens , bezondigd

door het genus TalaYocera Will, ten onrechte Taladocera te noe-

men, hetgeen te minder verschoonlijk was, omdat ik ook anderen

er op wees, dat zij dien naam onjuist hadden gespeld.

In de tweede plaats heb ik de ontdekking van Tachininen met

een in tweeen gespleten derde sprietenlid als iets geheel nieuws

voorgesteld , ofschoon het mij niet onbekend was , — maar op dat

oogenblik aan mijne aandacht ontsnapte, — dat reeds voor vele

jaren (in 1830) door Wiedemann (Anssereur. Zweijliigler, II, p. 286,

n°. 9) eene Tachinu nigripennis was beschreven , met sprieten

,

welker derde lid « an der Spitze in einen vorderen kiirzeren und

hinten langeren Theil gespalten oder ausgeschnitten ist».

Blijkens de aanteekening, door Wiedemann onder zijne beschrij-

ving gesteld , meende ook hij aanvankelijk aan eene toevallige

afwijking (of monstruositeit ) te moeten denken , en eerst toen liij

zag dat beide sprieten volkomen gelijk waren , kwam hij tot de

overtuiging , dat de geheel abnormale vorm werkelijk als een

kenmerk der soort moest gelden.

Als men de beschrijvingen van Tachlna nigripennis Wied. en

Talarocera Smithii Will, vergelijkt , dan komt het mij voor, dat beiden

wel dezelfde soort zullen zijn
,

gelijk trouwens reeds door Brauer

en von Bergenstamm werd vermoed (zie Denkschr. K Academie der

Wiftsemeh. in Wien, LX
, p. 193, noot 75). Ook de herkomst

(Brazilie) was van beiden dezelfde.

v. d. W.
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LANGWERPIGE DEXINEN-VORMEN

,

DOOR

F. M. VAN DER WULP.

(Hiertoe Plaat 6.)

Onder de vele exotische Dexinen komen eenige vormen voor

,

die , althans in de mannelijke sexe , door het bijzonder verlengcle

achterlijf in 't oogvallend afwijken van hetgeen wij bij de Euro-

peesche geslachten van deze Musciden-groep gewoon zijn Somtijds

is het geheele achterlijf slank en alleen naar het uiteinde iets

smaller (Dexia dives Wied. en gracilis Wied.) of wel het is aan

den wortel ingeknepen (B. petiolata Wied.) ; somtijds ook is de

laatste ring plotseling sterk verdund en tot een staart uifgerekt

,

waardoor men zou wanen eene vrouwelijke vlieg met lange eier-

buis voor zich te hebben (Z). anceps Fabr.).

In Wiedemann's beschrijvingen is die buitengewone gedaante

van het achterlijf meestal omstandig vermeld. Bij de beschrijving

zijner D. petiolata was hij er zelfs zoo door getroffen, dat bij er

aan dacht , of daarin niet eene aanleiding gelegen Icon zijn , om

deze soort tot een afzonderlijk geslacht te brengen ; doch bij kwam

toen tot het besluit , dat zulks niet noodig was , omdat ook in

andere vliegengeslachten zeer uiteenloopende vormen waren opge-

nomen. Bij den voortgang der wetenschap ,
— die het aantal be-

kende soorten sterk deed toenemen en de vroegere geslachten lot

groepen en familien verhief, — kon evenwel eene generieke af-
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scheiding niet lang uitblijven. Terecht heeft daarom Macquart be-

grepen , voor D. peliolata een nieuw genus te moeten oprichten
,

dat liij Cordyligaster noemde {Dipt. ex. II. 3. p. 90). Evenzoo

maakte hij voor Dexla anceps F. een afzonderlijk geslacht onder

den naam van Trichodura (1. c. p. 91). Een clerde geslacht , mede

met zeer langwerpig achterlijf, werd zeer onlangs door den heer

Bigot onder den naam van Oxydexia beschreven {Bull. Soc. ent.

de France, 1885 p. xxxm) , met eene nieuwe soort , 0. conta-

minata 1
). Dexla dives Wied., zoowel als D. gracilis "Wied

,

waaraan 3. diadema Wied. zeer verwant is ,
— al is van deze

soorten het achterlijf niet zoo sterk verlengd als bij de drie genoemde

genera ,
— verdienen evenzeer tot afzonderlijke geslachten te worden

gebracht. Voor eerstgenoemde stel ik den naam van Euantha , voor

de beide laatsten dien van Leptoda voor.

Al deze Dexinen zijn afkomstig uit Amerika. Cordyligaster

petiolata , Trichodura anceps en Oxgdexia acuminata behooren tot.

de fauna van Brazilie ; de beide eersten komen ook in Suriname

voor. Van Dexia dives
,

gracilis en diadema (de eerste uit Noord-

Amerika, de tweede zonder vaderland, de laatste uit Brazilie

Vermeld) heb ik exemplaren uit Mexico gezien.

Er zijn intusschen nog eenige andere , daaraan min of meer

verwante soorten in de tropische gewesten der oude wereld , die

echter weder zoodanige afwijkingen vertoonen , dat zij niet wel

onder een der bovengenoemde geslachten kunnen worden gerang-

schikt. Een van deze is de merkwaardige Urodexia penicillum
7

door den heer Osten Sacken zeer kenbaar beschreven en afgebeeld

in deel XVIII p. 11- -15 der Annali del mus. civ. di stor. not. di

Genova. Van een paar anderen wensch ik hieronder de beschrijving

en tevens eene afbeelding te geven.

Een beknopt overzicht van de kenmerken , waardoor al deze

langwerpige Dexinen-vormen zich van elkander onderscheiden , moge

voorafsaan.

1) Daar de licer Bigot mij sedert heeft gesclireven
,
genoodzaakt te zijn dit

geslacht weder in te trekken , zal ik het hier verder met stilzwijgen voorhijgaan.
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a. Achterlijfaandenwortelversmald; (spriet-

borstel kort gevederd ; wangen smal). Cordylvpashr Macff.

Achteiiijf niet aan den wortel versmald

,

eylindrisch, kegelvormig of naar het

einde smaller wordende , soms over

't geheel dunner dan de thorax . h

h. Laatste lijfsring in $ staartvormig ver-

lengd a

Laatste lijfsring niet staartvormig ver-

lengd , ofschoon soms dunner dan de

voorgaande ringen d

c. Sprietborstel lang gevederd ; wangen breed

;

middelpooten niet langer dan het voorsta

en achterste paar Trichodura Mncq.

Sprietborstel naakt ; wangen zeer smal

;

middelpooten slerk verlengd . . . JJrodexla 0. Sack.

(I. Discoidaal-ader aan de ombuiging zonder

aanhangend adertje e

Discoidaal-ader aan de ombuiging met

een aanhangend adertje. . . . /

e. Achterlijf kegelvormig; laatste ring mer-

kelijk korter dan de voorlaatste ; anus

met gewone borstels Leptoda n. g.

Achterlijf naar het eind zeer spits toe-

loopend ; laatste ring ten minste zoo

lang als de voorgaande ; anus penseel-

vormig met borstels bezet .... Grcqrftia n. g.

/'. Vleugels bont geteekend; spitscel breed

geopend Euantlia n. g.

Vleugels niet bont geteekend; spitscel

smal geopend; voorhoofd sterk vooruit-

slekend; achteiiijf buitengewoon lang

en dun EJtapJiis n. g.
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1. Cordy I igaster petiolata Wied.

Dexia petiolata , "Wied. Anss. Zveijl. II. 374. 10; — Cordyli-

gaster petiolatus , Macq. Dipt. ex. II. 3. 90. 1. pi. 10 f. 6; —
Megistogaster fuscipennis , Macq. Dipt. ex. suppl. 4. 213. 1. pi. 19

f. 7. — PI. 6, fig. 1 (c?) en 2 (?).

"Wiedemann Lesclireef deze poort naar Braziliaansche exemplareri

nit liet Frankfurter museum. Toen Macquart voor haar het geslacht

Cordyligaster instelde , voegde hij daarbij eene vrij kennelijke af-

beelding , die naar den vorm de.s achteflijfs blijkbaar het $> voor-

stelt , ofschoon de lange klauwen en voetballen aan het <? doen

denkeri. Later heeft Macquart de soort nog eens ontmoet onder

exotische vliegen, die hij van Bigot onder de oogen kreeg, maar,

gelijk hem wel meer gebeurde , haar niet herkend en op nieuw

als Megistogaster fuscipennis beschreven en afgebeeld (Dipt. ex.

supp. 4); zijne afheelding aldaar (pi. 19 f. 7) toch stelt duidelijk

het <? voor van Cordy'ligaster petiolata. Dat hij daar Java als vaderland

aangeel't , moet op een misverstand berusten , want Schiner ont-

ving indertijd van den heer Bigot typische exemplaren van Megisto-

gaster fuscipennis Macq. , wier herkomst van Amazonie op het

etiquet stoiid aangeduid (zie Schiner , Diptcra Novara lieise p. 322

,

de nool).

Macquart , die Cordyligaster onder de Dexinen had geplaatst
?

rangschikte daarentegen Megistogaster ten onrechte onder de Tachi-

ninen. Tot deze onjuiste opvatting werd hij verleid , omdat hij

meende , dat in zijn laalstgenoemd geslacht ook thuis behoorden

eenige exotische Tachiua-sooYlen van Wiedemann , met T. Beelsehuh

aan het hoofd, die door dezen als eene afzonderlijke groep zijn

bijeengevoegd en zich ook door slanke gestalte onderscheiden Indien

Macquart die Tachina-soorten in nalura gekend had, zou hij nim-

mer tot die samenvoeging zijn gekomen , want zij zijn inderdaad

geheel andere vliegen, die wel in vergelijking van de TUchinomyitf's

en dergclijke Tachinen-soorten zeer slank kunnen heeten , maar
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hemelsbreed verschillen van het geslaeht Cordi/ligaster met zijn

uitgerekt en aan den wortel ingeknepen aehterlijf ').

Van Corclyligaster petlolata Wied. bezit ik drie cxemplaren (2

mannen en een 5) van Suriname. De verlengde poo'en , het ader-

beloop der vleugels, de macrocheten des achterlijfs en de gevederde

sprietborstel doen haar aanstonds als eene Dexine kennen; doch

van alle mij bekende geslachten wijkt zij af door het lange en als

't ware gesteelde aehterlijf, dat haar, — gelijk Wiedemann het

uitdrukte, — een ichneumoniden-achtig voorkomen geeft. Het

voorhoofd (zie fig. 3) steekt niet vooruit en is in beide sexen vrij

smal, bij het $ echter smaller en vooral naar boven vernauwd;

over de geheele lengte is het, ter wcderzijde van den zwarten

middenband, met stevige macrocheten bezet; de wangen en kin-

bakken zijn smal; de naakte oogen daarentegen zijn groot en dalen

tot vrij dicht bij het benedeneinde van den kop af. De sprieten

zijn laag ingewricht, zoodat zij, vooral bij het <?, verder van de

kruin dan van den mondrand zijn verwijderd; het tweede lid draagt

van boven een langen borstel; het derde lid is nauwelijks driemaal

zoo lang als het tweede; de sprietborslel is slechts kort gevederd,

aan het verdunde einde niet meer dan behaard. De palpen zijn

zwart en dik. Het aehterlijf is zwart behaard , en stevige macrocheten

bevinden zich niet alleen aan het einde van al de ringen, maar

ook op het midden van den tweeden en derden ring; de genitaal-

opening van het S bevindt zich onder aan den laatsten buikring,

een weinig voor het einde (zie fig. A). De middeldijen zijn niet

langer dan de achterdijen; de achterschenen zijn aan de basis dun,

maar worden reeds voor het midden breeder, inzonderheid bij

het 2. De vleugels zijn korter dan het aehterlijf; de discoidaal-ader

1) De bovenstaande bijzonderheden heb ik reeds voor verscheidene jaren op

eene der vergaderingen van de Entomologische Vereeniging kortelijk bebandeld

(zie Tijdschr. v. Ent. XV. lviii). Voor Tacliina Beelsebub en Dialolus werd sedert

door mij het geslaeht Orectocera opgericht {Dipt. Sumatra exp. p. 39). Van de

overige soorten , door Wiedemann in deze groep geplaatst , behooren T. spinipenms

en Iris volgens Schiner tot het genus Minlho, en T. macilenta tot Phorocera

(zie Schiner 1. c).
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heeft aan da rechthoekigc ombuiging een zeer klein aanhangend

adertje *); de spitsdwarsader is aan bare onderste belft zacht gebogen,

de spitscel esn weinig voor de vleugelspits geopend; de middeldwars-

ader is voov het midden der sehijfcel geplaatst 2
); de schijfdwars-

ader is flauw gebogen en op ten minste drie vierden van de lengte

der schijfcel ingewricbt.

2. Trichodura anceps Fabr.

Musca a?iceps, Fabr. Syst. Anil. 296. 62* — Bexla anceps,

Wied. Auss. Ziveiff. II. 372. 7; — Trichodura anceps, Macq.

Dipt. ex. II. 3. 91. pi. 11. f. 1. — PI. 6, fig. 5 (<?), 6 (?), 7

(kop van het <?) en 8 (einde van het mannelijk acbterlijf van onderen).

Van deze soort bezit ik beide sexen nit Suriname. Wiedemann

beschrijft baar zeer duidelijk. Of Macquart haar echter wel gekend

heeft, toen hij voor haar het geslaeht Trichodura opriehtte, laal

zich betwijfelen, omdat hij in zijne diagnose, zoowel van het genus

als van de soort, geen enkele bijzonderheid vermeldt, die hij niet

nit de beschrijvingen van Fabrieius en Wiedemann heeft kunnen

pullen. Dat hij eene afbeelding er bijvoegt (pi. 14 f. 1), is vols trek t

geen bewijs van het tegendeel , want die afbeelding is zoo gebrekkig

,

dat niemand de soort er in herkennen zal , en zij draagt de sporen

,

van gemaakt te zijn niet naar het dier zelf, maar alleen naar de

voorstelling , die Macquart er zich van maakte bij het lezen van

Wiedemann's vrij uitvoerige beschrijving.

Zoowel Wiedemann als Fabrieius hebben zich in de sexe vergist.

De lange griffelachtige staartspits , waarin het acbterlijf van sommige

exemplaren eindigde, maar die aan anderen ontbrak , heeft hen

verleid , de eerstgenoemden ten onrechle voor wijfjes te houden

;

zij verzuimden daarbij te letten op het naar achteren sterk ver-

smalde voorhoofd en op de verlengde klauwen en voetballen , die

,

1) In mijne afbeeldingen fig. 1 en 2 is verzuimil (lit aan te duiden.

2) In fig. 2 is deze ader door eene font van den graveur tusschen de radiaal-

en eubitaal-ader, in plaats van tussclieu deze en de discoidaal-ader geplaatst.
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in overeenstemming met bijna alle andere Dexinen, duidelijk aan-

toonen, dat men hier met het S te doen heeft. Dat Macquart in

dezelfde font vervallen is , kan , na hetgeen hierboven is gezegd

,

geen verwondering baren; hij gaat echter verder, en wat door

Fabricius « stylus exsertus foeminae » en door Wiedemann « der

lange Griffel der Hinterleibsspitze » genoemd werd , duidt hij stoutweg

als de eierbuis (« oviducte ») van het 5. Eene eierbuis evenwel

zou eene opening aan het e i n d e moeten hebben , en hier is— als

men het achterlijf van onderen beziet, — aan het begin der

staartvormige verlenging eene spleet waar te nemen , waaruit

de mannelijke geslachtsdeelen min of meer te voorschijn treden

(zie fig. 8).

Bij Tr. ancejps zijn de oogen naakt en eindigen van onderen

merkelijk boven den onderkant van den kop , zoodat er plaats blijft

voor breede wangen. De sprietborstel is dicht en vrij lang gevederd

(zie fig. 7). Op het achterlijf zijn lange en stevige macrocheten

ingeplant; dergelijke bevinden zich 00k op den staart van het <?.

De middelpooten zijn niet buitengewoon verlengd, de achterschenen

van het $ aan den wortel bijzonder dun.

3. Urodexia penicillum 0. Sack.

Osten Sacken, Ann. del mus. civ. clistor. nat. di Genova, XVIII. 11.

Deze soort, van Celebes, heb ik tot dusver nimmer gezien. Ik

ken haar alleen uit de boven aangehaalde, uitvoerige beschrijving,

die met de daaraan toegevoegde houtsnede, een zoo duidelijk denk-

beeld van liaar geeft, dat zij voorzeker onmiddellijk herkend zal

wonlen , als te eeniger tijd een exemplaar onder onze cogen zal

komen. Het beschreven voorwerp was zonder twijfel een $ ,
gelijk

00k door Osten Sacken wordt vermoed; de genitaal-opening onder

aan den staart schijnt overeen te komen met hetgeen ik deswege

hierboven van Trlchodura heb vermeld.

Het onderscheid tusschen de beide, overigens vrij verwante genera

Urodexia en Trlchodura heb ik reeds in mijn hier voorafgaand

overzicht, biz. 191, aangegeven.
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4 LEPTODA nov. gen.

van Xsniog (dun).

Dit geslacht is besterad, om daarin op te neraen Dexia gracilis

Wied. (Aim. Zweifl. II. 373. 8) en diadema Wied. (I. c. 382. 24)

,

die ik uit Mexieaansche exemplaren heb leeren kennen, en die

zich van de gewone Delia's onderscheiden door langwerpiger ge-

stalte, langere sprieten en het gemis der kielvorraige verhooging

van bet aangezicht. Het is mijn voornemen , later daarop uitvoeriger

terug te komen in het belangrijke werk, dat door de heeren Ducane

Godman en Salvin onder den titel van Biologia Centrali Americana

wordt uitgegeven. Hier moge alleen de volgende diagnose van bet

nieuwe genus eene plaats vinden:

Corpus oblongum. Epistoma perpendiculare , in medio inter

fossulas antennales non carinatum ; oculi nudi; genae latae;

frons (in f) postice angustata; macrochetae frontales parvulae.

Antennae elongatae, arista plus minusve piumata; rostrum paullo

exsertum; palpi cylindrici. Abdomen conicum; macrochetae in

margine postico sed non in medio segmentorum , in segmentis primis

saepe carentes. Pedes tenues; femora intermedia ceteris longioria.

Galypterae magnae. Curvatura nervi discoidalis absque nervulum

adjacentem; cellula apicalis aperta; nervus transversus discoidalis

nervo transverso apicali propior quam nervo transverso medio.

5. GRAPHIA nov. gen.

van yqaupEZov (penseel).

Dit geslacht is noodig voor eene Dexine van Halmaheira, in

's Rijks Museum te Leiden. Ofschoon slechts een enkel en nog

wel maar tamelijk gaaf voorwerp aanwezig is , kunnen de kenmerken

m. i. voldoende aangegeven worden , als volgt

:

Corpus oblongum , subcylindricum. Frons versus verticem angus-

tata (<?), serie setarum utrinque simplici; epistoma perpendiculare,

in medio non carinatum; oculi ovali, nudi; genae latae. Antennae

elongatae, tenues; arista dense plumata. Rostrum subporrectum,

}uice labiis pilosulis; palpi filiformes. Abdomen conicum, elonga-

apm , segmento 1 brevi, 2 et 3 aeque longis; 4 longiori, in apice
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setis pluribus penicillatus munito. Pedes elongati, simplices; inter-

medii posticis non longiores; ungues el pulvilli breviusculi. Calypterae

magnae. Alae longitudine abdominis; curvatura nervi discoidalis

absque nervulura adjacentem; cellula apicalis paullo ante apicem alae

aperta; nervus transversus discoidalis obliquus, in parte inferiori

valde flexus.

Graphia strigosa nov- spec.

PI. 6, fig. 9, 10 (kop in profiel) en 11 (einde des achterlijfs

van onderen).

Cinerea ; thorace fascia media nigra ; abdominis segmentis primis

flavis; margine postico nigro, in segmento secundo triangulariter

extendo; antennis, palpis pedibusque nigris; alis fuscescentibus.

—

$ long. 16 mm.

Aangezicht en kanten van het voorhoofd zijdeachtig lichtgeel,

de wangen en kinbakken meer zuiver wit , alles met donkergrauwen

of zelfs zwartacbtigen weerschijn. aan den mondrand zvvart ; voor-

hcofd niet vooruitstekend (zie fig. 10); voorboofdsband zwart, ler

wederzijde over de geheele lengte met eene rij vrij stevige borstels.

Sprieten en palpen zwart; de sprieten bijna tot den mondrand

reikende; het tweede lid van boven met een vrij langen borstel;

\\o\ derde lid driemaal zoo lang als bet voorgaande; sprietborslel

aan den wortel verdikt , over de geheele lengte lang en fijn ge-

vtderd. Thorax lichtgrijs, op den rug geelachtig aschgrauw; van

boven gezien , vertoont zich van voren eene zwarte teekening , die

de witte schoudervlekken omsluit en in 't midden in een paar

langsstreepjes overgaat , terwijl meer naar achteren een breede zwarte

dwarsband ligt; schildje afgerond driehoekig, zwart, aan het einde

licht aschgrauw. Achterlijf ledergeel, eenigszins doorschijnend; eerste

ring met smallen zwarten achterzoom; tweede en derde ringen met

een dergelijken, maar breederen zoom, die zich op den rug

driehoekig uilbreidt; derde ring aan de basis wit bestoven, even als

de smalle vierde ring, die verder glanzig zwart is en aan het

cind een bundel slcvige en lange borstelharen draagt; overigens
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slechls eenige macrocheten ter zijde aan den achterrand der ringen

;

aan de onderzijde van den vierden ring, niet ver van denwortel,

vertoont zich de genii aal-opening (zie fig. 11). — Pooten zwart;

middenpaar niet langer dan het achlerpaar; borstels der pooten

zwak en onbeduulend; klauwen en yoetballen niet verlengd. —
Vleugelschubben groot , vuilwit. Vleugels met eenige bruine

tint en vooral de langsaderen bruinachtig gezoomd; ombuiging

der discoidaal-ader dicht bij den acbterrand, met stompen, iets

afgeronden hoek en zonder aanbangend adertje 1
); spitsdwarsader

aan het einde zacht gebogen ; middeldwarsadcr een weinig voorbij

het midden der schijfcel; schijfdwarsader voorbij bet midden der

spit seel , zeer scheef en van onderen sterk gebogen.

Een enkel exemplaar van Zuid-Halmaheira (Bernstein) in het

Leidsche Museum. Wegens het smalle voorhoofd en de spleel onder

aan den vierden lijlsring, houd ik het voor een $ , niettegenstaande

de korte klauwen en voetballen aan de tarsen.

6. EUANTHA nov. gen.

van eiav&Tjg (bontkleurig).

Voor Dexia /lives Wied. (Auss. Ziveift. II. 377. 15), waarmede

Sericocera pictipennk Macq. (Dipt. exot. II. 3. 67. 1. pi. 7 f. 5)

synoniem is, wordt dit geslacbt voorgesteld. Het onderscheidt. zich

door de volgende kenmerken:

Corpus elongatum cylindricum. Frons (in <?) postice angustata,

serie setarum utrinque simplici; epistoma perpendiculare , in medio

subcarinatum ; oculi nudi; genae latae. Antennae epistomate breviores,

arista dense plumala. Rostrum paullo exsertum, labiis apicalibus

hamiformibus; palpi tenues, cylindrici. Thorax macrochetis pluribus.

Abdomen cylindricum , macrochetis in segmentorum medio et

margine postico. Pedes elongati sed nongraciles; tarsorum ungues

et pul villi breves {$). Calypterae magnae, rotundatae. Alae abdomine

longiores, versicolores ; cellula apicalis valde aperta; curvatura nervi

discoidalis nervulo parvo adjacente muniia.

1) In mijne afbeelding PI. G fig. 9 is die ombuiging gebecl ten onrcchie

voorgesteld met een scherpen hoek en met een aanliangend adertje.
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Daar zich van bovengemelde , uitnemend fraaie soort een exem-

plaar bevindt onder de Mexicaansche vliegen , mij door de heeren

Godman en Salvin ier bearbeiding toevertrouwd , zal ik mij hier

tot deze diagnose bepalen , om later uitvoeriger op haar terug te

komen.

7. RHAPHIS nov. gen.

van (jacfig (naald).

Corpus cylindricum , valde elungatum. Frons prominens, versus

verticem angustata, serie setarum utrinque simplici ; epistoma

retractum, in medio non carinatum. Oculi ovales, nudi; genae

latae. Antennae tenues; arista plumata. Rostrum parvum; palpi

filiformes. Abdomen pilosulum
,

gracile, thorace quadruplo longiore;

macrocbetae vix perspicuae. Pedes nudiusculi , elongati; intermedii

ceteris longiores; ungues et pulvilli breves. Alae abdomine multo

breviores; curvatura nervi discoidalis nervulo adjacente parvo munita;

cellula apicalis prope alarum apicem aperta.

Van buitengewoon langwerpige en slanke gestalle. Voorhoofd

vooruitstekend (fig. 13), naar achteren versmald; voorboofdsborstels

niet zeer stevig, op eene rij ter wederzijde van den middelband;

aangezicbt terugwijkend , naakt , in 't midden zonder kielvormige

verhooging; mondrand met slechts twee zwakke borstels. Oogen

naakt, ovaal; wangen en kinbakken breed. Sprieten dun; het

derde lid ongeveer driemaal zoo lang als het tweede; sprietborstel

lang gevederd. Zuiger klein , bijna niet uitstekend; palpen draad-

vormig. Thorax in de zijden en schildje aan den achterrand met

macrocheten, Achterlijf kort behaard, zeer lang gerekt, meer dan

viermaal ter lengte van den thorax, cylindrisch, naar het eind

dunner; de eerste ringen ongeveer even lang, de vierde langer;

macrocheten zeer kort en zwak , alleen aan het eind der middelste

ringen
;
genitaal-opening onder aan den wortel van den vierden ring

(fig. 14). — Pooten en vooral de tarsen lang; middelpooten langer dan

de overige; borstels der pooten zeer onbeduidend; klauwen en voet-

ballen kort. — Onderste vleugelschubben groot, bijna cirkelrond;

de bovenste merkelijk kleiner. — Yleugels kort, niet langer dan
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de beide eerste lijfsringen; ombuiging der discoidaal-ader scherp-

hoekig, met een klein aanhangend adertje, dicht aan den achter-

rand; spitscel even voor de vleugelspits met nauwe opening.

Rhaphis elongata nov. spec.

PI. 6, fig. 12, 13 (kop in profiel) en 14 (einde des achteriijfs

van onderen).

Cinerea; capite albo-sericeo ; vitta frontali, antennis palpisque

nigris; thorace vittis quatuor fuscis; abdomine testaceo , segmento-

rum margine postico nigro; pedibus rufis , tarsis nigris ; alis dilute

fuscis, costa obscuriori. — <?? long. 26 mm.

Kop zijdeachtig wit met donkergrauwen weerschijn; voorhoofds-

band zwart , naar achteren spits toeloopend. Sprieten korter dan

het aangezicbt, zwart, aan de binnenzijde lichter; tweede lid een

weinig opgehoogd , van boven met een vrij stevigen borstel ; derde

lid slank ; sprietborstel aan de wortelhelft verdikt , over de geheele

lengte lang en dicht gevederd. Palpen zwart. — Thorax aschgrauw,

voor den dwarsnaad vier zwartachtige strepen , de beide middelsten

dun en ver van elkander; in de zijden eenige stevige borstels;

schildje aschgrauw, aan den achterrand met borstels. Achterlijt

bruingeel, met flauwen glans en zwarte beharing; eerste ring met

smallen zwarten achterzoom en min of meer een zwarten rugband

;

de tweede en derde ringen met zwarten achterzoom , die ongeveer

een derde der lengte inneemt; de tweede en volgende ringen aan

de basis met witte bestuiving. — Pooten kaneelkleurig ; de heupen

aschgrauw , de tarsen zwart. — Vleugelschubben en vleugels met

bruinachtige tint ; de vooiTand der vleugels donker geelbruin

;

middeldwarsader op het midden der schijfeel; spitsdwarsader boog-

vormig; schijfdwarsader op drie vijfden der spitscel, dubbel gebogen.

Een exemplaar van Ceylon in mijne collectie. Wegens het naar

achteren zeer smalle voorhoofd en de genitaal-opening oncler aan

den wortel van den vierden lijfsring (fig. 14) , houd ik dit voorwerp

voor een <?, ofschoon de korte klauwen en voetballen dit schijnen

te weerspreken.
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Overgedrukt uit deel XXVIII van het

Tijdschr. voor Entoinologie.

OVER EEMGE UITLANDSCHE ORTALINEN,

DOOR

F. M. VAN DEB WULP.

(Hiertoe Plaat 7).

I. CAMPYLOCERA Macq.

In het Tijdschrift voor Entomologie , dl. XXIII, bl. 189 en 190,

heb ik, onder den naam van Campylocera myopina en robusta,

een paar Javaansche soorten beschreven , die mij voorkwamen in

de generieke kenmerken wel overeen te komen met de Afrikaansche

C. ferruginea, door Macquart {Dipt. ex. II. 3. 220. pi. 30 f. 1)

beschreven en afgebeeld Sedert heb ik nog een viertal andere

soorten leeren kennen , en wel twee van Java en twee uit Afrika.

Onder deze laatste soorten bevindt zich een , die ik meen voor de

bovengenoemde C. ferruginea te moeten houden.

Macquart heeft het genus Campylocera ten onrechte onder de

Trypetinen geplaatst. Door het niet met borstels bezette voorhoofd

en de schuin in den voorrand uitloopende , tot het einde duidelijke

hulpader, behoort het tot de Ortalinen. Het ontbreken der bij-

oogen, de schuin vooruitstekende sprieten, het naar beneden om-

gebogen achterlijf en de groote , meestal gewelfde eierbuis geven

het daar eene plaats in de ondergroep der Pyrgotinen. De ver-

schillende soorten , die ik ken , — waarschijnlijk zullen er later

nog wel meer ontdekt worden, — komen in de volgende ken-

merken overeen.
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Voorhoofd zonder borstels, dikwijls echter met korte beharing
,

in beid(3 sexen breed , van voren een weinig vooruitstekend ; op

den scbedel meestal ter wederzijde een paar lange borstels ; aan-

gezicht naakt, terugwijkend, in 't midden met eene breedegroef,

die ter wederzijde door eene kielvormige langsrib wordt begrensd

;

mondrand zonder borstels; mondopening zoowel als de zuigsnuit

matig groot ; clypeus weinig ontwikkeld; palpen bij sommige soorten

dik ; oogen ovaal , kinbakken niet zeer breed. Sprieten schuin

vooruitstekend; het tweede lid langer dan het eerste; het derde

ovaal of langwerpig, met naakten of bijna naakten rugborstel. —
Thorax met enkele borstels in de zijden; schildje aan den achter-

rand gewoonlijk met eenige borstels; achterrug goed ontwikkeld. —
Achterlijf in den regel naar onderen omgebogen, bij het $ met

vier ringen, de eerste verlengd, de volgende iets korter; bij het

% met vijf ringen, de eerste zeer lang, de volgende veel korter

en ineengeschoven ; eierbuis meestal bij zonder groot enminofmeer

gewelfd. — Pooten stevig; de voorste schenen met kleine eind-

sporen. — Vleugelschubben klein. — Vleugels langer dan het

achterlijf; hulpader schuin in den voorrand uitloopende; mediastinaal-

cel langwerpig; radiaal-ader ongevorkt; discoidaal-ader ter plaatse

waar de schijfdwarsader is ingewricht , opgebogen; onderste wortelcel

in eene korte punt uitgerekt.

Low {Monographs of the Dipt, of N. Amer. III. p. 35) rekent

de volgende geslachten tot de Pyrgotinen : Byrgota Wied. , Ada-

psllla Waga , Toxura Macq. , Ilypotyphla Low , Toxotrypana Gerst.

,

Sphenoprosopa Low (= Heterogaster Macq.) , Blchromyla Rob. D.

(type: Tetanops sangulnlceps Wied.) en Bromophlla Low (type:

Blchromyla cajf'ra Macq.). Van Pyrgota, Adapsllla en Hypotyphla

onderscheidt Campylocera zich door minder scherp vooruitstekend

voorhoofd, waardoor de kop in profiel niet driehoekig is; van

Blchromyla en Bromophlla door een meer verlengd eindlid der

sprieten en door grootere, langwerpiger , lager afdalende oogen;

van Toxura ook door laatstgemeld kenmerk ; van Sphenoprosopa

door minder dicht bijeengeplaatste dwarsaderen ; van Toxotrypana

eindelijk door de niet gevorkte radiaal-ader.
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De mij thans bekende soorlen van het geslacht Campylocera laten

zich op de volgende wijze onderscheiden.

a. Radiaal-ader recht of nauwelijks iets

gebogen; laatste gedeelte der discoi-

daal-ader nagenoeg in eene lijn met

het voorlaatste loopende, naar be-

neden gebogen b.

Radiaal-ader golvend; laatste gedeelte

der discoidaal-ader eerst opgebogen

en daarna weder naar beneden loo-

pende d.

b. Pooten pekbruin met bruingele tarsen

;

middeldwarsader op het midden of

nauwelijks even voorbij het midden

der schijfcel ; thorax zonder macro-

cheten; die op den schedel en aan

het schildje niet meer dan fijne geel-

achtige haren 1. fuscipes n. sp.

Pooten meestal geheel roodgeel ; middel-

dwarsader merkelijk voorbij het mid-

den der schijfcel; de schedel, de

zijden van den thorax en de achter-

rand van het schildje met zwarte

macrocheten c.

c. Achterschenen recht; voorhoofd meer

dan de halve kopbreedte innemende. 2. ferruginea Macq.

Achterschenen gebogen ; voorhoofd niet

meer dan een derde der kopbreedte

innemende 3. robusta v. d. W.

d. Derde sprietenlid ruim dubbel zoo lang

als het tweede 4. longicornis n. sp.

Derde sprietenlid hoogstens zoo lang als

het tweede e.
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e. Vleugels met bruinen halfband over de

middeldwarsader en het laatste derde

gedeelte verdonkerd , waarvan de

grens als een band over de schijf-

dwarsader is aangeduid; de overige

vleugelvlakte ongeteekend . . . .5. myopina v. d. W.

Vleugels zonder donkere dwarsbanden

,

wolkig met lichte vlekken ... 6. nubilipennis n. sp.

1. Campylocera fuscipes nov. sp.

Testacea; epistomate, abdomine, femoribus tibiisque piceis ; fronte

subprominente ; antennis brevibus , articulo tertio ovato secundi vix

longiori; thorace pilosulo, macrocbetis nullis; alarum costa flaves-

cente, apice infu?cato; nervo radiali subrecto; nervi discoidalis

parte ultima non recurvata ; nervo transverso medio in cellulae dis-

coidalis medio vel paullo ultra, — $ long. 12 mm. — PI. 7. fig. 1 en 2.

De grootste der mij bekende soorten van het genus
,
grooter nog

dan fubusta en gemakkelijk te herkennen aan het zwartbruine

achterlijf en de eveneens gekleurde dijen en schenen, alsmede aan

het gemis van macrocheten ter wederzijde van den thorax.

Voorhoofd roestkleurig , iets vooruitstekend, met korte beha-

ring; aangezieht glanzig pekbruin , sterk teruggetrokken ; achter-

hoofd bruingeel, van boven plat, alleen van onderen iets gezwollen;

macrocheten op den schedel uiterst zwak en even als de beharing

van het achterhoofd bruingeel. Sprieten steenrood , kort; het derde

lid eirond en nauwelijks iets langer dan het tweede; sprietborstel

haarfijn en geel. Zuiger zwartbruin
;
palpen roodgeel. Thorax sterk

gewelfd en even als het schildje en de achterrug bruingeel; eene

dichte, niet zeer lange beharing van dezelfde kleur bevindt zich

op den rug van den thorax en op het schildje; daarentegen zijn

geene macrocheten aanwezig; een paar langere haren aan den

achterrand verdienen althans dien naam niet. Achterlijf glanzig

zwartbruin; eerste ring langer dan de volgende en in 't midden

versmald; vierde ring naar beneden omgebogen; beharing van het
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achterlijf kort en vrij dicht, donker. Pooten stevig, pekzwart;

knieen en tarsen bruingeel; voethaakjes zwart; achterschenen een

weinig gebogen. Kolfjes roodgeel. Vleugels (fig. 2) met geelgrauwe

tint, langs den voorrand roodgeel; middeldwarsader bruin gevlekt; een

bruine band gaat van den voorrand uit, loopt over de schijfdwars-

ader , doch bereikt den achterrand niet geheel , buitenwaarts smelt

die band weg in de iets verdonkerde vleugelspits ; op de donkere

plekken zijn de aderen zwartbruin , overigens meer bruingeel

;

radiaal-ader nauwelijks iets gebogen ; laatste gedeelte der discoidaal-

ader niet opgewipt, maar alleen aan bet einde naar beneden ge-

bogen ; middeldwarsader nauwelijks iets voorbij het midden der

schijfcel; schijfdwarsader een weinig schuin en zwak gebogen.

Een $ van West-Java (Mr. Piepers) in mijne collectie.

2. Campylocera ferruginea Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 3. 220. pi. 30. f. 1.

Een mannelijk exemplaar van Conde in West-Afrika (L. Petit),

in het Brusselsche museum aanwezig , meen ik tot deze soort te

moeten brengen. Het is echter zoo slecht bewaard , dat ik niet in

staat ben de uiterst korte beschrijving van Macquart, die boven-

dien alleen het $ betreft, voldoende aan te vullen, of er eene

nadere afbeelding aan toe te voegen. Zooveel kan ik intusschen

zien , dat het voorhoofd (door Macquart « saillant » genoemd) bij

bedoeld exemplaar bijna niet vooruitsteekt , terwijl ook het aan-

gezicht (volgens Macquart « un peu inclinee ») eigenlijk niet terug-

getrokken is , maar rechtstandig naar beneden loopt en zich daarin

zelfs van de overige door mij hier behandelde soorten onderscheidt.

Ook is het voorwerp 8 mm. lang en dus grooter dan de opgave

van Macquart (2'^ 1.). Het aderbeloop der vleugels is vrij wel

in overeenstemming met de afbeelding van Macquart ; alleen vind

ik de mediastinaal-cel hier even smal en langwerpig als bij de

overige soorten, wat niet in de afbeelding is aangeduid; en is de

opbuiging van het laatste gedeelte der discoidaal-ader uiterst gering

,

minder ook dan in de afbeelding ; van daar dat ik in de hier vooraf-
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gaande synopsis de soort heb gerangschikt onder degenen , bij welke

die ader niet is opgebogen..

3. Campylocera robusta v. d. Wulp.

Tijdschr. v. Entom. XXIII. 190. 48.

Het voorboofd steekt slechts weinig vooruit en het aangezicht

is onbeduidend teruggelrokken. Het door raij 1. c. beschreven

exemplaar hield ik ten onrechte voor een <?; het naar beneden

omgebogen gedeelte van het achterlijf is niet anders dan de

groote , breede eierbuis van het 2 ; deze is zeer glanzig bruin

en, behalve aan het einde, dicht bezet met uitstaande donkere

beharing.

De soort komt ook op Sumatra voor , want in het Leidsch museum

bevindt zich een 2 van Benkoelen (Leernbrugge). Aan dit exemplaar

zijn de pooten donkerder, de schenen, althans de beide achterste

paren, zelfs pekbruin.

4. Campylocera longicornis now sp.

Testacea ; thoracis dorso , maculis pleuralibus , metanoto , fasciisque

abdominalibus fuscis ; antennis elongatis , articulo secundo oblique-

truncato, articulo tertio secundi duplo et ulti"a longiori; vertice,

pleuris scutelloque macrochetis munitis; ovipositore magno, ab-

dominis longitudine, nigro nitido; alarum apice dilute infuscato;

nervo radiali subundulato; nervi discoidalis parte ultima distincte

recurvata. — $ long. 8 mm. praeter ovipositor. — PI. 7. fig. 3 en 4.

Van alle andere soorten door de bijzonder lange sprieten onder-

scheiden.

Kop (fig. 3) roestkleurig; voorhoofd slechts weinig vooruitstekend

,

zoo goed als naakt, in 't midden met eene bruine V-vormige vlek ; de

kielvormige ribben van het aangezicht , alsmede de mondrand zwart-

bruin en glanzig ; achterhoofd van onderen iets gezwollen en donker

behaard ; op den schedel eenige macrocheten. Sprieten zoo lang als

de kop in profiel; het tweede lid weinig langer dan het eerste

aan het einde scheef afgeknot ; het derde ruim dubbel zoo lang als



OVEB EENIGE UTTLANDSCHE ORTALINEN. 219

het tweede; de sprietborstel lang, haarfijn, zwartachtig. Palpen

breed , roodgeel , met borstelige beharing. — Grondkleur van den

thorax glanzig roodgeel; de rug, een vlekje v66r de schouders,

een band van den vleugelwortel naar de schouders (die zich

van daar naar beneden buigt tot over de middelheupen en in

t midden der borstzijden eene streep uitstoot) , een paar vlekken

achter in de borstzijden, en voorts de geheele achterrug donker-

bruin; de thorax heeft op den rug eene zwartachtige beharing;

in de zijden zijn enkele en aan den achterrand van het schildje

vier vrij lange macrocheten. — Achterlijf cylindrisch, bruingeel;

de eerste ring ruim zoo lang als de vier volgende zeer korte

ringen te zamen, dicht bij de basis met eene zwartbruine dubbel-

vlek , verder met eene evenzoo gekleurde teekening , min of

meer eene omgekeerde M voorstellende ; de volgende ringen met

zwartbruinen voorrand; beharing van het achterlijf zwartachtig,

in de zijden langer; eierbuis zoo breed en ten minste zoo lang als

het achterlijf, glanzig zwart , naar beneden omgebogen , aan 't eind

met vrij stevige zwarte borstels. — Pooten bruingeel; dijen aan

de onderzijde met eene donkerbruine veeg; heupen van onderen

met zwarte borstelige beharing, die aan de middelheupen vooral

dicht opeengehoopt is. Kolfjes bruingeel. Vleugels (fig. 4) langs den

voorrand met gele , overigens met grauwe tint ; deze laatste aan de

vleugelspits krachtiger; radiaal-ader golvend ; middeldwarsader voorbij

het midden der schijfcel en even als de schijfdwarsader zeer steil;

laatste gedeelte der discoidaal-ader opgewipt en vervolgens naar

beneden gebogen, anderhalfmaal zoo lang als het vooiiaatste.

Een tweetal wijfjes van Java (Piepers).

5. Campylocera myopina v. d. Wulp.

TijdscJir. v. Entom. XXIII. 189. 47. pi. 11. f. 12.

Sedert ik deze soort beschreef, heb ik nog een paartje leeren

kennen van Ardjoeno op Java (Hekmeijer) in het Leidsch museum

,

zoodat ik nu ook de kenmerken van het % kan aangeven.

Bij deze soort treedt het voorhoofd bijna in 't geheel niet vooruil
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en wijkt ook het aangezicht slechts weinig terug; de sprieten zijn

korter dan de kop in profiel; het derde lid is eirond, de spriet-

borstel lichtbruin. De radiaal-ader is in de beide exemplaren van

het Leidsch museum duidelijk gegolfd; bij mijn exemplaar is die

golving minder sterk; van daar dat ik in mijne beschrijving hiervan

niet gesproken heb, terwijl ook in mijne afbeelding de golving in

't geheel niet is aangeduid. Het achterlijf heeft in de zijden eene

zwartachtige beharing; dat van het ? is niet geheel zwartbruin

zooals bij het $ , maar bruingeel , met zwartbruinen , in 't midden

afgebroken zoom der ringen; de eerste ring is langer dan de vol-

gende, dicht ineengedrongen ringen te zamen; eierbuis groot,

kegelvormig
,

glanzig bruingeel , aan 't einde met eene iets naar

beneden gebogen punt; beharing der eierbuis zwart, in de zijden

langer. Bij het vrouwelijk exemplaar zijn ook de pooten lichter

en is de donkere teekening der vleugels merkelijk flauwer.

6. Campylocera nubilipennis nov. sp.

Testacea; frontis parte antica, thoracis dorso, maculis nonnullis

in pleuris, et pedum posteriorum femoribus tibiisque fuscis; alis

brunneo-nebulosis , maculis pluribus irregularibus hyalinis; nervo

radiali subundulato; nervi discoidalis parte ultima recurvata. — $

long. 7 mm.

Bruingeel. Kop naar evenredigheid groot; voorhoofd een weinig

vooruitstekend, kort behaard, boven den sprietwortel met eene

groote vierkante donkerbruine vlek; aangezicht gewelfd, onder de

sprieten ingedrukt; de langsribben en de mondrand zwartbruin;

achterhoofd slechts weinig gezwollen ; op den schedel eenige macro-

cheten. Sprieten merkelijk korter dan de kop in profiel; het eerste

lid aan het einde en het tweede aan de buitenzijde verdonkerd;

het tweede lid langer dan het eerste, aan het einde schuin af-

gesneden ; het derde nauwelijks zoo lang als het tweede , eivormig

,

vrij spits geeindigd; sprietborstel geel, aan het wortelderde iets

verdikt. Zuiger en palpen met uitstaande borstelharen. — Bug van

den thorax, alsmede eenige vlekken in de borstzijden donkerbruin;
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de donkere kleur van den rug doet zich somtijds voor als vier langs-

banden , waarvan de beide uitersten breeder en vlekkig afgebroken

zijn; in de zijden en van achteren aan den thorax enkele zwarte

macrocheten ; vier dergelijke aan den achterrand van het schildje.

—

Achterlijf korter dan de thorax, eivormig, weinig of niet naar

beneden omgebogen, vlekkig donkerbruin , met zwarte, in de zijden

langere beharing. — Pooten stevig; achterste dijen en schenen

pekbruin; voorheupen van voren met zwarte borstels ; middelheupen

van onderen met korte , dicht opeengehoopte , zwarte beharing.

Kolfjes bleekbruin. Vleugels (fig. 5) grauwbruin gewolkt, met een

aantal onregelmatige
,
grootere en kleinere , lichte vlekken ; de voor-

rand vlekachtig donkerder; de aderen op de donkere plekken dikker

en zwartachtig ; radiaal-ader een weinig golvend ; middeldwarsader

voorbij het midden der schijfcel ; laatste gedeelte der discoidaal-ader

opgebogen, bijna dubbel zoo lang als het voorlaatste.

Vier mannelijke exemplaren van Conde in West-Afrika (L. Petit)

in het museum te Brussel.

II. EUPHYA nov. gen.

van svyvrjg (slank).

Doleschall heeft onder den naam van Tetanocera tripunctata een

vliegje van het eiland Amboina beschreven, dat echter volstrekt

geen Tetanocera is, maar in de groep der Ortalinen en wel in de

onderafdeeling der Pyrgotinen thuis behoort, gelijk mij gebleken

is uit een voorwerp van Java , dat ik aan de goedheid van Mr.

Piepers te danken heb. Noodwendig moet het in die groep een

nieuw geslacht vormen, dat ik wegens den slanken vorm Buphya

genoemd heb en dat zich op de volgende wijze laat kenmerken.

Corpus minoris magnitudinis, nudum, glabrum; statura gracilis.

Frons paullo producta; facies subretracta; antennae capite lon-

giores, articulis 2do et 3do elongatis, incumbentibus; arista nuda.

Scutelli margo postico setulis duabus parvis. Segmenta abdominalia

quinque; primum elongatum, sequentia breves; ovipositor cylin-
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dricus , abdominis longitudine. Femora subtus spinulis parvis munita.

Alae immaculatae; nervus radialis ante apicem ramulum emittens;

nervus transversus discoidalis valde curvatus; cellula analis acute

terminata.

Van zeer slanke gestalte. Kop breeder dan de thorax ; voorhoofd

iets vooruitstekend; schedel zonder borstels; bijoogen slechts door

eene donkere stip aangeduid; aangezicht een weinig terugwijkend

,

in 't midden ingedrukt en ter wederzijde met eene kielvormige

langsrib; mondrand zonder borstels; palpen kort en dik. Sprieten

langer dan de kop
,
geknakt ; eerste lid cylindrisch , omhoog gericht

;

tweede en derde lid omgebogen ; het tweede anderhalfmaal zoo lang

als het eerste, naar het einde verbreed; het derde elliptisch, zoo

lang als het. tweede, met naakten, haarvormigen , op het midden

geplaatsten rugborstel. — Thorax naakt; alleen voor den vleugel-

wortel een zwak borsteltje. Schildje stomp driehoekig, gezwollen

aan het eind met een paar borstels; achterrug sterk ontwikkeld.

Achterlijf lang en dun, vijfringig; de eerste ring het langst,

de drie laatsten zeer kort; eierbuis zoo lang als het achterlijf,

cylindrisch. — Dijen van onderen aan de spitshelft met korte

borsteltjes ; overigens de pooten geheel naakt. — Vleugels (fig. 7)

groot , aan den voorrand fijn bewimperd ; mediastinaal-cel lang en

smal ; uitmonding der radiaal-ader merkelijk voor de vleugelspits

,

kort voor de uitmonding met een aanhangend adertje ; cnbitaal-ader

in de vleugelspits uitloopende ; discoidaal-ader zacht gebogen ; middel-

dwarsader iets voorbij het midden der zeer langwerpige schijfcel;

schijfdwarsader zeer scheef achterover geplaatst en tevens sterk

S-vormig gebogen , zoodat haar ondereinde dicht bij den vleugel-

rand uitkomt; de tweede achtercel daardoor aan hare basis spits

toeloopende; onderste wortelcel (anaal-cel) met puntig uiteinde.

Euphya tripunctata Dol.

Tetanocera trijiuncfata , Doleschall, JSatunrJc. TijdscJir. voor Ned.

Indie, XIV. 415. pi vm. f. 5. — PI. 7. fig. 6.

Ferruginea nitida; antennarum apice, strigis duabus frontalibus
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antice convergentibus
,

puncto in vertice, punctis nonnullis in

thorace, maculisque lateralibus in abdomine fuscis; alis hyalinis. —
$ Long. 7 mm.

Glanzig roodgeel ; voorhoofd met twee langsgroeven , in 't midden

met eene bruine V-vormige vlek; ocellenstip bruin; boven den

mondrand een zwartbruin vlekje en onderaan de wangen eene

bruine stip. Het tweede sprietenlid kort behaard , het derde aan

de uiterste spits bruin. Op den rug van den thorax vier bruine

vlekjes, de beide achtersten langwerpig; een dergelijk vlekje achter

de schouderknubbels , alsmede een voor en een onder aan den

vleugelwortel ; eerste achterlijfsring aan de wortelhelft bruin; de

volgende ringen ter wederzijde met eene groote vlek van dezelfde

kleur; de lange eierbuis in 't midden iets versmald, aan het einde

een weinig breeder. Kolfjes groot en even als de pooten roodgeel.

Vleugels (fig. 7) glasachtig; de aderen zwart, alleen die aan den

wortel bruingeel ; randcel met geelachtige tint ; radiaal-ader aan de

uitmonding met eene donkere schaduw, even voor de uitmonding

hoekig uitgebogen en met eene lange aanhangende ader , die echter

de cubitaal-ader niet bereikt.

Een $ van Java (Piepers).

III. LAMPROGASTER Macq.

Het geslacht Lam/progaster (de naam ziet op de metaalkleur van

het achterlijf) werd door Macquart (Dipt. ex. II. 3. 211) opgericht voor

eene Ortaline van de Zuidzee-eilanden. Later zijn een aantal soorten

daaraan toegevoegd, ofschoon het te betwijfelen valt, of er niet

enkele vreemde elementen zijn ingeslopen. Zij zijn van eenigszins

forsche gestalte, met een vrij kort en ineengedrongen achterlijf.

Het voorhoofd eindigt boven de sprieten in een boogvormigen zoom

,

die zich ter wederzijde in eene kielvormige verhevenheid langs het

aangezicht voortzet ; de sprietgroeven van het aangezicht liggen diep

en zijn ook aan de binnenzijde gekield. De sprieten zijn aan hare

inplanting ver uiteen geplaatst; de sprietborstel is naakt ofslechts



224 OVEB EENIGE UITLANDSC1IE OBTALINEN.

een weinig behaard. Bij de meeste soorten zijn lichaam en pooten

geheel naakt; anderen hebben op den thorax, op het achterlijf en

ook aan de pooten eene korte beharing ; dorso-centraal-borstels ont-

breken. De borstels op den kop bepalen zich tot twee paar post-

vei ticaal-borstels , die niet eens bij alle soorten duidelijk zijn;

fronto-orbitaal-borstels en ocellaar-borstels vind ik bij geen der mij

bekende soorten. De stevige pooten en de sterk ontwikkelde

vleugelschubben wijzen duidelijk op verwantschap met Pi'aty'stoma;

het derde sprietenlid is evenwel langer; het achterhoofd is niet

gezwollen; en de teekening der vleugels bepaalt zich tot enkele

donkere vlekken, die zich soms tot een halfband uitbreiden, maar

bij sommige soorten ook zeer nietig worden of zelfs ontbreken.

Het geslacht Cliromatomyia Walk. {List Dipt. Brit. Mus. IV.

801) is synoniem met Lamprogaster
,

gelijk Walker zelf erkend

heeft 1. c. p. 1162.

Al de soorten behooren tot de fauna van zuidelijk Azie , Australie

en de Zuidzee-eilanden. Onze Oost-Indische bezittingen en vooral

Nieuw-Guinea bevatten er verscheidene , en waarschijnlijk zullen

er later nog wel meer ontdekt worden. In het westelijk halfrond

schijnt het genus niet vertegenwoordigd te zijn. Wel zijn door

Walker een paar soorten uit Zuid-Amerika beschreven onder de

.namen van Cliromatomyia bicolor en distineta, maar hoogstwaar-

schijnlijk zullen deze wel niet in het genus kunnen blijven, want

de eerste heeft een langwerpigen vorm (a body narrow))), en de

laatste is grauwzwart met zwarte vleugels, zoodat zij van al de

andere soorten afwijken.

Lamprogaster transversa, marginifera en sexvittata Walk, zijn

alien synoniem met Platystoma cincta Guer. , waarvoor Low (3/onogr.

Dipt. N. Amer. III. 38) het geslacht Seholastes heeft ingesteld.

Waarschijnlijk behooren in datzelfde geslacht ook Lamprogaster

guttata Walk. (Proc. Linn. Soc. I. 31. 105) en divisa Walk. (1.

c. 131. 146).

Lamprogaster {Cliromatomyia) jucunda Walk. (List Dipt. Brit.

Mus. IV. 802) schijnt te passen in de verwante groep, waartoe

Tephritis coerulea en strigipennis Macq behooren , en waarvoor Low
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het geslacht Celetor heeft voorgeslagen (Monogr. Dipt. N. Amer.

III. 41). Lamprogaster ochromyioides Walk, schijnt ook niet goed

in het g. Lamprogaster te kunnen blijven, gelijk Walker zelf op-

merkt. Ditzelfde is het geval met L. punctata Walk. {Proc. Linn.

Soc. 1. 132. 148) en L. guttata Walk. (1. c. 149). Laatstgemelde

naam kan niet blijven , omdat er reeds een andere L. guttata Walk,

bestond (1. c. I. 31. 105), hierboven reeds vermeld.

Na aftrek van de verschillende hierboven genoemde soorten

,

blijfl er, zooveel ik nagaan, nog een getal van niet minder dan

29 species over, en wel:

van de Zuidzee-eilanden.

Lamprogaster Jtavipennis Macq. Dipt. ex. II. 3. 211.

van Australie.

L. maculipenuis Macq. Dipt. ex. supp. 2. 89.

» blcolor Macq. 1. c.

» formosa Walk. List Dipt. Brit. Mus. IV. 801 {Chromatomyia).

» placida Walk. 1. c. 802 {Chromatomyia) (volgens Osten Sacken

ook op de Philippijnen).

» vella Walk. 1. c. 803 [Chromatomyia).

» hilaris Walk. 1. c. 804 {Chromatomyid), met twijfel wat het

vaderland betreft.

» apicalis Walk. 1. c. 804 {Chromatomyia).

» laeta Walk. 1. c. 805 {Chromatomyia).

van Singapore.

L. zonata Walk. Proc. Linn. Soc. I. 30. 101.

s> glabra Walk. 1. c. 1 02 (even als de voorgaande ook op Borneo).

» vittata Walk. 1. c. 31. 104.

7> truncatula Walk. 1. c. 106.

van Borneo.

L. basilutea Walk. Proc. Linn. Soc. I. 131. 146.

van Java.

L. Frauenfeldi Schin. Dipt. Nov. Reise, 285 161.
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van Celebes.

L. luteipennis Walk. Proc. Linn. Soc. V. 261. 14.

» lepida Walk. Trans. Ent. Soc. Lond. new. ser. IV. 226; zie

ook Ost. Sack. An. mus. Gen. XVI. 472.

van Gilolo.

L. superna Walk. Proc. Linn. Soc. VI. 12. 42.

van Mysol.

L. sepsoides Walk. Proc. Linn. Soc. VII. 220. 87.

van Nieuw-Guinea.

L. patula Walk. Proc. Linn. Soc. V. 247 61 , waarbij L.

bispinosa Walk. (1. c. VIII. 118. 95) wel als synoniem behoorl

.

» costalis Walk. Proc. Linn. Soc. V. 247. 62.

» basalts Walk. 1. c. 248. 63.

» ventralis Walk. 1. c. 248. 64 (nomen bis lectum , zie hieronder).

van Aroe.

L. quadrilinea Walk. 1. c. HI. 111. 121.

» delectans Walk. 1. c. 111. 123.

» scutellaris Walk. 1. c. 112.. 124.

» celyplioides Walk. 1. c. 112. 125.

» tetyroides Walk. 1. c. 112. 126.

van Key.

L. ventralis Walk. 1. c. III. 131. 14.

Van al deze soorten zijn mij slechts twee bekend, te weten L,

patula en quadrilinea Walk. , maar bovendien nog een vijftal anderen

,

die ik tot geen der bestaande beschrijvingen kan terugbrengen.

Deze zeven soorten laten zich onderscheiden als volgt:

a. Schildje van boven ter wederzijde met

een klein tandje patula Walk.

Schildje zonder tandjes b.

b. Vleugels zonder donkere vlekken; hoog-

stens de middeldwarsader bruin ge-

zoomd c.
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Vleugels gevlekt d.

o. Vleugels aan wortel en voorrand krachtig

geel; middeldwarsader niet donker. . elongata n. sp.

Vleugels aan wortel en voorrand bruin

;

middeldwarsader donker gezoomd . . limbata n. sp.

(I. Kop zwart , quadrilinea Walk.

Kop roodgeel e.

e. Achterlijf aan den wortel bruingeel; thorax

van dezelfde kleur , met donkerblauwen

middelband taeniata n. sp.

Achterlijf en thorax geheel glanzig zwart

of metaalachtig ./.

/. De vlek over de middeldwarsader van

boven bij den voorrand zeer breed

uitloopend ; ook de volgende voorrands-

vlek vrij breed pumicata n. sp.

De beide genoemde vlekken slechts een

paar smalle streepjes vormende. . . trisignata n. sp.

Lamprogaster pat u la Walk.

L. patula Walk. Proc. Linn. Soc. V. 247. 61 ; — L. bispinosa

Walk. 1. c. VIII. 118. 45.

Een j van Salawatti (Bernstein) in 's Rijks museum te Leiden.

De soort onderscheidt zich van alle anderen door de beide korte

tandjes aan het schildje; deze tandjes zijn niet aan den achterrand

,

maar van boven ter wederzijde; de achterrand is in 't midden

groefachtig ingedrukt en aan iedere zijde van die groeve ontspruit

een zwarte, bijna doornachtige borstel; ook de verdere borstels van

het schildje zijn vrij stevig en staan op uitpuilende zwarte wratjes.

De thorax is kort en dicht behaard , aan de zijden en van achteren

bevinden zich stevige borstels. De vleugels hebben eene krachtige

bruingele tint.

L. bispinosa Walk, zal wel het $ zijn van deze soort; het voor-
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.

naamste verschil in de beide beschrijvingen betreft den sprietborstel

,

die bij patula zeer kort gevederd, bij bispinosa naakt wordt ge-

noemd. Aan het exemplaar , dat ik voor mij heb , liggen de sprieten

in de diepe gleuven van het aangezicht en zijn daardoor niet duidelijk

te zien; de sprietborstel komt mij voor naakt te zijn.

Lamprogaster elongata nov. sp.

Cyaneo-nigra ; capite testaceo ; antennis
,

palpis pedibusque rufis

;

alis immaculatis flavescentibus. — $ 5 long. 12 mm.

Slanker dan de andere mij bekende soorten. Glanzig blauwzwart

;

achterlijf meer metaalachtig en tot het purper neigende; eierbuis

kort en van dezelfde kleur als het achterlijf, alleen aan de uiterste

tip roodgeel. Kop bruingeel , op het voorhoofd en aan den mond-

rand donkerder ; sprieten en palpen roodgeel ; sprietborstel aan den

wortel verdikt en langzamerhand dunner wordende , aan de wortel-

helft kort behaard. Borstzijden met groenen metaalglans; schildje

aan den achterrand met vier vrij lange borstels. Pooten roodgeel;

de achterste heupen zwart. Kolfjes roodgeel. Vleugels geelachtig,

ongevlekt ; de gele tint aan den wortel en den voorrand krachtiger

;

middeldwarsader voorbij het midden der schijfcel; laatste gedeelte

der discoidaal-ader duidelijk opgebogen , waardoor de eerste achtercel,

voorbij de schijfdwarsader, vernauwd is; de hulpader loopt zeer

dicht langs de subcostaal-ader en is daardoor niet altijd goed te

onderscheiden , behalve aan hare uitmonding; er zijn zelfs exem-

plaren, waarbij ook die uitmonding nauwelijks is aangeduid.

Een mannetje en twee wijfjes van Morotai (Bernstein) in het

Leidsche museum.

Lamprogaster limbata nov. sp.

Purpureo-chalybea ; capite, ano pedibusque testaceis; antennis

et palpis rufis; alis hyalinis, costa flava, basi nervoque transverso

medio infuscatis. — Long. $ 8,5 mm.

Kop bruingeel ; aangezicht lichter en glanzig ; voorhoofd in 't

midden bruin ; achterhoofd vrij sterk gezwollen. Sprieten roodgeel

;
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het derde lid van boven een weinig uitgesneden ; sprietborstel bruin

,

aan de wortelhelft verdikt en kort behaard. Thorax en schildje

purperachtig staalblauw; de rug van den thorax met korte zwarte

beharing. Achterlijf korter en breeder dan de thorax, staalblauw;

de laatste ring bruingeel; de vrij lange en smalle eierbuis licht-

geel; de eerste lijfsring met zwarte beharing. Pooten bruingeel,

kort en fijn behaard; achterste heupen bruin met metaalachtigen

gloed; de achterdijen een weinig gebruind. Vleugelschubben bruin .

kolfjes geel. Vleugels (fig. 8) glasachtig , aan den wortel en het begin

van den voorrand roodbruin , de voorrand verder levendig geel tot aan

de radiaal-ader ; middeldwarsader bruin gezoomd , voorbij het midden

der schijfcel geplaatst ; laatste gedeelte der discoidaal-ader opwaarts

gericht en boogvormig, naar het einde weder evenwijdig met de

radiaal-ader; schijfdwarsader een weinig schuin achterover geplaatst.

Een enkel $ van Waigeoe (Bernstein) in het Leidsche museum.

Lamprogaster quadrilinea Walk.

Proc. Linn. Soc. III. 111. 121.

Twee mannelijke exemplaren van Waigeoe (Bernstein) in het

Leidsche museum geloof ik als deze soort te kunnen beschouwen.

De oogkanten aan het voorhoofd en het aangezicht , alsmede de

vrij breede kinbakken hebben denzelfden witten haarglans als de

beide zijstrepen van den thorax. Het schildje heeft aan den achter-

rand slechts eenige korte en zwakke borsteltjes. De pooten zijn

niet zwart, maar pekbruin en neigen zelfs tot het roodbruine; de

achterschenen zijn gebogen. Voor de teekening der vleugels zie men

PL 7. fig. 9.

Lamprogaster taeniata nov. sp.

Testacea; thorace vitta lata scutelloque coeruleo-nigris ; abdomine,

praeter basin , chalybeo ; alis flavescentibus , maculis fcubquatuor

fuscis. — Long. <?? 9,5 mm. — PI. 7. fig. 10.

Kop met sprieten en monddeelen steenrood ; voorhoofd donkerder;

een smalle zoom om de oogen witachtig; sprieten kort; de spriet-
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borstel nauwelijks iets behaard. Thorax steenrood, op den rug

met een breeden zwartblauwen langsband ; schildje zwartblauw

,

aan den achterrand met korte en zwakke borsteltjes, Achterlijf

korter dan de thorax, zeer glanzig staalblauw, met purperen gloed
;

eierbuis kort , roodgeel. Pooten roodgeel ; de beide laatste tarsen-

leden donkergrauw. de klauwen zwart ; achterschenen iets gebogen.

Vleugelschubben roodgeel. Vleugels (fig. 11) geelachtig, aan den

wortel en voorrand levendiger gekleurd ; voorts met vier donkerbruine

vlekjes ; het eerste is niet veel meer dan eene verdonkering van de

basis der schijfcel; het tweede omzoomt de middeldwarsader en loopt

streepvormig opwaarts, zonder echter den voorrand te bereiken;

het derde bevindt zich op korten afstand van het einde der radiaal-

ader; het laatste vlekje eindelijk vormt een smallen zoom om de

vleugelspits , van de uitmonding der radiaal-ader tot aan die der

discoidaal-ader ; middeldwarsader ongeveer op het midden der schijf-

cel; schijfdwarsader eenigszins scheef achterover liggend en iets of

wat bruin gezoomd.

Een paartje van Morotai (Bernstein) in het Leidsch museum.

Lamprogaster pumicata nov. sp.

Chalybea; capite, antennis, palpis pedibusque rufis ; alis cineras-

centibus , basi costaque fuscis , maculis quatuor nigris. — $ Long.

11 mm.

Kop vuil roestkleurig ; het voorhoofd en eene driehoekige vlek

op de wangen zwart; de zoom langs de oogen grijsachtig rood.

Sprieten en palpen bruinrood; de sprieten slank, nauwelijks tot

halverwege het aangezicht reikende ; het derde lid smal ; sprietborstel

aan de wortelhelft iets verdikt , naar het einde haarfijn ; onder eene

krachtige vergrooting vertoont zich eenige beharing. Thorax blauw-

zwart , met aschgrauwe bestuiving en van boven eenig spoor van

zwarte langsbanden. Schildje en achterlijf staalblauw; het schildje

met 6 borstels; achterlijf korter dan de thorax; eerste ring met

vaalgele beharing; anus met zwarte borsteltjes ; hypopygium zwart

,

met geelachtige beharing, aan het eind met een paar kleine uit-
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steeksels. Pooten roodgeel ; de laatste tarsenleden gebruind. Vleugels

(fig. 42) veel langer dan het achterlijf , vrij spits toeloopend
,
grauw,

aan den wortel en het begin van den voorrand bruinachtig; voorts

met vier zwartbruine vlekken ; de eerste op ongeveer een vierde van

de vleugellengte , een bandje vormende van de subcostaal-ader tot

over het eind van de middelste wortelcel; de tweede en grootste

tegen den voorrand , aan de uitmonding der hulpader en van onderen

de middeldwarsader bedekkende; de derde, kleinere, mede aan den

voorrand, tusschen de uitmonding der subcostaal-ader en die der

radiaal-ader ; de vierde zeer klein, aan het eind der cubitaal-ader

en in eene bruine schaduw aan de vleugelspits uitloopende; middel-

dwarsader op het midden der schijfcel; schijfdwarsader steil, op

twee vijfden der spitscel.

Een $ van Nieuw-Caledonie (Hanckar) in het museum te Brussel.

Lamprogaster trisignata nov. sp.

Nigra; abdomine submetallico ; capite, antennis
,
palpis pedibusque

testaceis ; alis flavescentibus , lineolis tribus fuscis. — $ Long. 7 mm.

Van kort ineengedrongen gestalte. Kop met sprielen en mond-

deelen bruingeel ; sprieten vrij lang ; de sprietborstel naakt. Thorax

en schildje zwart , met eenigen glans ; thorax met twee bestippelde

langsgroeven , aan den achterkant, ter wederzijde voor het schildje

in een paar riggeltjes eindigende; achterrand van het schildje met

enkele vrij lange borstels. Achterlijf korter dan de thorax, glanzig

metaalachtig groenzwart ; de buik bruin. Pooten eenkleurig bruingeel,

ook de heupen; alleen de beide laatste leden der voortarsen verdon-

kerd. Vleugelschubben donkerbruin. Vleugels (fig. 13) met grauwgele

tint en bruingele aderen; een donkerbruin streepje ter plaatse waar

de cubitaal-ader uit de radiaal-ader ontspruit ; een tweede dergelijk

streepje , loopende van de mediastinaal-cel over de middeldwarsader

;

en een derde dicht bij het eind der radiaal-ader; middeldwarsader

op het midden der schijfcel.

Een $ van Andai (von Rosenberg) in het Leidsche museum.
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IV. SCHOLASTES Low.

Dit geslacht werd door Low (Mon. Dipt. 2V. Am. III. p. 38)

opgericht voor Piatt/stoma cincta Guer. Het staat in nauwe ver-

wantschap met Lamprog aster , waarmede het in vele opzichten

overeenstemt , o. a. in de sprieten, die aan de inplanting ver uiteen

staan. De sprietgroeven op het aangezicht zijn echter veel minder

diep en aan de binnenzijde zonder de scherpe kielvormige lijst,

die zich bij de soorten van Lamprogaster vertoont. De sprietborstel

is lang en aan de wortelhelft of zelfs nog verder fijn en lang ge-

vederd. Behalve de post-verticaal-borstels, staan ook nog een paar

fronto-orbitaal-borstels ter wederzijde hoog op het voorhoofd. Ocellaar-

borstels ontbreken, wat ook bij Lamprogaster en in 't algemeen

bij alle Platystominen het geval is. — Op den thorax zijn de beide

buitenste rijen van dorso-centraal-borstels volledig aanwezig. Onder

aan de voordijen bevindt zich eene rij van kamachtig geplaatste

borstels.

Scholaster cinctus Guer.

Platystoma cincta, Guer. Voyage de la Coquille , Zool. p. 299.

pi. 21. fig. 9; — Scholastes cinctus, Ost. Sack. Annali museo

Genova, XVI. 479; — Acinia faciestriata , Dol. Nat. Tijdschr. v.

Ned. hid. XIV. 416. 40. pi. 10. f. 7;

—

Lamprogasterfaciestriata

,

Schin. Dipt. Nov. Eeise, 284. 160; — Lamprogaster transversa,

Walk. Proc. Linn. Soc. I. 30. 103; — L. marginifera, Wlk. 1. c.

III. 111. 122; — L. sexvittata, Wlk. 1. c. V. 261. 15.

Van deze soort wei'den mij meer dan eens exemplaren van Java

door Mi\ Piepers overgezonden ; in het museum te Leiden bevinden

zich voorwerpen van Batjan , Gebeh en Morotai (Bernstein) en van

Aroe (von Bosenberg).

De soort schijnt niet zeldzaam en bovendien ver verspreid te

zijn. Zij is uit de hierboven aangehaalde beschrijvingen wel te her-

kennen, terwijl ik ten overvloede nog op pi. 7. fig. 14 eene af-

beelding van haar geef. Wat door geen der vroegere schrijvers

schijnt opgemerkt te zijn, is dat het $ aan het einde van den
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aldaar haarfijnen sprietborstel eene zeer kleine, eenigszins drie-

hoekige verbreeding heeft (zie fig. 15); bij het $ is de sprietborstel

eenvoudig.

V. ANGITULA Walk.

Dit geslacht bevat slechts eene enkele soort:

Angitula cyanea Guer.

Nerius cyaneus , Guer. Voyage de la Coquille , Zool. 301. pi. 21.

f. 11; — Anguitula cyanea, Ost. Sacken Ann. mus. Gen. XVI.

481; — ElapJiomyia polita, Sound. Trans. Entom. Soc. Zond.nevr

ser. V. 416. pi. 12. f. 6 en pi. 13. f. 1; — Augitula longicollis,

Walk. Proe. Linn. Soc. III. 123. 151.

's Rijks museum te Leiden bezit eene geheele reeks van exem-

plaren, afkomstig van Noord-Halmaheira , Gebeh, Obi en Morotai

(Bernstein), en van Aroe (von Rosenberg).

De kenmerken zijn in de aangehaalde beschrijvingen en vooral

in die van Osten Sacken duidelijk aangegeven. Ik voeg er alleen

aan toe, dat de beide doornen van het schildje aan de spits een

fijn borstelhaartje dragen, dat echter zeer licht schijnt af te breken
,

aangezien het niet bij al de voorhanden exemplaren aanwezig is.
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Ovorgedrukt uit deel XXVIII van het

Tijdschr. voor Entomologie.

OOSI-IMHSCIIE rsiLOPUS-SOORTEN.

DOOR

F. M. VAN DER WULP.

Van de Dolichopoden , welke uit den vreemde, met name ook

uit onze Oost-Indische bezittingefi , tot ons komen , behooren verre-

weg de meesten tot het geslacht Psilopus, Dat tropisch Azie

ongemeen rijk is aan soorten van dit genus, kunnen wij veilig

aannemen, want zooveel ik heb kunnen nagaan , zijn er op dit

oogenblik reeds meer dan vijftig van daar beschreven , en niettemin

worden er telkens weder anderen gevonden , die niet tot. de be-

staande beschrijvingen zijn terug te brengen.

Fabricius beschreef er twee

:

Ps. ameus (Sy&t. Ant!. 268. 9), van Java; zij komt ook op het

eiland Aroe voor (zie Osten Sacken , Ann. whs. Gen.

XVI. 4-35).

» nitens (Syst. Antl. 270.17), uit Oost-Indie, zonder nadere

aanduiding.

Wiedemann voegde er zeven aan toe:

P$. vittatus {Zool. May. III. 4. 4) , van Java ; zij is ook op de

Philippijnsche eilanden gevonden, volgens Osten Sacken

{Bert. Ent. Zeitsckr. XXVI, 413).

» leucopogon {Anal. Ent. 40. 60), uit Oost-Indie, volgens

Schiner {Dipt. Novara Ji'eise 215. 17) ook van Ceylon.

» fjlobijer {Aim. Zweljl. II. 221. 16), uit China.

y> crinicornis {Anal. Entom. '39. 68), van Java, Sumatra en

Amboina. (Syn. Ps. longicornis Dol.)

» rectus {Auss. Zweijf. II. 255. 25), van Sumatra.

» pavicornis (1. c. 227. 31), van Sumatra.
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i
J
.v. apicalis 'I. c. 32)-, van Sumatra en volgens Walker ook

van Borneo.

Macquait maakte nog twee soorten bekend:

Ps. pusilkis [Dip/, ex. [1.2.417) uit Ooat-Indie , zonder nadere

aanduiding.

» conicornis [Dipt. ex. suppl. 4. 420. 20), van Pondichery.

Doleschall bescbreef in het Natuurk. Tijdschr. voor Ned. Indie

drie soorten , te weten :

Ps. pusittus (X. 409. 24), van Java, waarvan de naam moet

worden veranderd , als reeds door Macquart gebezigd.

yf leiopus (X. 410. 25), mede van .Java.

» pahnetorum (XVII. 04. 35), van Amboina.

Eene enkele soort , Ps. eit/ipes , van Borneo werd door Rondani

{Ann. mus. Gen. VII. 445) beschreven , hoewel zoo on-

volledig , dat zij wel niet zal worden herkend.

Het getal der Zuid-Aziatiscbe soorten werd inzonderheid ver-

meerderd door Fr. Walker. Hij bescbreef:

Ps. coelestls {List Dipt. Brit Mas. III. 642).

» Cupido (ib. 643).

» eleyaus {Dipt. Saund. III. 21 0) , alien uit Oost-Indie , en

later nog de volgende soorten in versehillende deelen der

Transaction* of the Linnean Society of Loudon .-

y> clarus (I. 45. 49)

» subnotatus (I. 16. 51)

» posticus (I. 16. 52),

» robustus (I. 46. 50)

» tenelrosiis (I. 46. 53)

» allectans (I. 419. 81)

» aUiciens (I. 119. 82)

» illlcieus (I. 120. 83)

» delectans (I. 120. 84)

» proliciens (I. 120. 85)

» protectans (I. 120. 86)

» collucens (I. 120. 87)

» derelictus (I. 121. 88)

van berg Ophir.

van Malacca.

van Singapore, beiden ook op

Borneo jrevonden.

van Borneo.
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Ps. sptitabilis (IV. 114. 70)

» Jilifer (IV. 114. 71)

» aestimatus (IV. 114. 72)

» abmptes (IV. 115. 73)

» marginulis (V. 283. 54)

,

van Celebes.

van Batjan.

» seticornis (VII. 234. 22), van Ceram.

» snbrectus (VII. 209. 39)

» moderates (VII. 209. 40)

» persuadens (V. 149. 26)

» perjiciens (V. 150. 27)

» svperans (V. 150. 28)

» variipeunis (V. 238. 26)

» moderates (VII. 209. 40)

v> benedictus (III. 91. 55)

» lucigena (III. 91. 56),

» terminifer (III. 92. 58)

» orq/b- (III. 92. 59)

» egens (III. 92. 60),

van My.sol.

van Amboina (superans ook op

Mysol).

van Nieuw Guinea.

van Aroe (ook van Ceram en

Mysol).

van Aroe (ook van Mysol).

van Aroe.

van Aroe en Ceram.

Hierbij komen nog twee door mij bescbreven soorten, namelijk

Ps. splendidus van Nieuw Guinea (Tijdschr. v. Ent. XI. ill. 14),

en Ps. paiellatus van Sumatra (Dipt&ra S/iinatra-ex/n'ddle 27. 2).

Mocht het mij slechts zelden gelukken , de soorten uit de be-

staande bescbrijvingen te herkennen, dan is dit voor een goed

deel daaraan te wijten , dat de beschrijvingen onvolledig zijn.

Vooral is dit het geval met die van Macquart en Doleschall , die

althans zonder de daaraan toegevoegde afbeeldingen zeker weinig

bruikbaar zouden zijn. Aan Rondani's zeer korte beschrijving van

Ps. villipes ontbreekt alle aanduiding van den vorm dei* sprieten

en van het aderbeloop der vleugels, juist de kenmerken, welke

hier het meest in aanmerking komen. Ook Walker's beschrijvingen

lijden , als gewoonlijk , aan vele gebreken , zoodat het niet te ver-

wonderen is, dat. ik in geen enkele der mij bekende soorten eene

der zijnen heb kunnen herkennen.

Op dit oogenblik ken ik nog slechts een elftal sooKten . waarvan
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ik er vijt kan terugbrengen tot de door Fabrieius en Wiedemann

beschreven soorten; twee anderen werden vroeger reeds door mij

beschreven (zie boven); van de vier overigen laat ik de beschrij-

ving hieronder volgen. Allen komen daarin overeen , dat de spriet-

borstel eindstandig is en veel langer dan de altijd rugstandige bij

onze Europeesche soorten. Slechts bij een enkel voorwerp van

Java , uit het Leidsch museum , vond ik een rugstandigen spriet-

borstel; ik kan dit exemplaar echter niet bestemmen en nog

minder beschrijven, omdat het opgeplakt en zeer gebrekkig is.

Een rugstandigen sprietborstel heeft ook I
}
$. pusilhts Macq. , te

oordeelen althans naar de afbeelding, door hem 1. c. pi. 21 fig. 7

gegeven. In verreweg de meeste der hiervoren aangehaalde be-

schrijvingen is omtrent de inplanting van den sprietwortel het

stilzwijgen bewaard; de veronderstelling ligt echter voor de hand,

dat die inplanting aan het eind van het spits toeloopende derde

sprietenlid plaats heeft, omdat wij dit bij verreweg de meeste

tropische soorten zoo aantrefTen.

Als kenmerken ter onderscheiding der soorten kunnen, behalve

de wijze van inplanting van den sprietborstel, nog in aanmerking

komen de aanwezigheid van purperen langstrepen op den thorax

en van zwarte ringen op het achterlijf; de kleur der sprieten ; de

meerdere of mindere lengte van het derde sprietenlid in verhouding

tot. de voorafgaande leden ; de lengte en somtijds de geknopte vorm

van den sprietborstel; de bruine teekening der vleugels, die bij

vele exotische soorten voorkomt ; de buiging der dwarsaderen; de

plaatsing der macrocheten op het achterlijf; de kleur, de borstels

en de beharing der pooten; eindelijk de vorm der mannelijke

genitalien.

De weinige mi] bekende soorten laten zich onderscheiden als volgf :

a. Schijfdwarsader duidelijk, soms zeer

sterk gebogen b.

Scliijfdwarsader recht of bijna recht. //.

//. herde sprietenlid kegelvormig, merke-

lijk langer dan de beide vooraf-

gaande leden (vleugels gevlekt) . 1. aeneus Fabr.
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Derde sprietenlid hoogstens zoo lang

als de beide voorafgaanden . . . c.

c. Vleugels gevlekt, d. i. met donker-

bruine en glasachtige gedeelten . rl.

Vleugels gelijkmatig bruinachtig of ge

heel glasachtig , althans zohder

duidelijke vlekken e.

(I Vleugels met eene groote vierkante

vlek tegen den voorrand. . . .
i
l. qumhatus n. sp

Vleugels donkerbruin , aan de spits

glasachtig en met lichteren achter-

rand 3. splendi&us v. d. W.

e. Vleugels gelijkmatig gebruind ... 4. favicornis Wied.

Vleugels geheel glasachtig, hoogstens

met een klein schaduwvlekje aan

den voorrand f.

f. Sprietborstel veel langer dan het

lichaam 5. crimeornis Wied.

Sprietborstel korter dan het lichaam. g.

ff.
Sprietborstel aan het eind met een

klein knopje 6. patella/us v. d. V\\

Sprietborstel zonder knopje . . .7. leucopogon Wied.

h. Vleugels met donkere teekening . . i.

Vleugels glasachtig /.

i. Bovenarm der discoidaal-ader bijna

recht , veel langer dan het laatste

gedeelte der discoidaal-ader ... 8. oUlafus Wied.

Bovenarm der discoidaal-ader duidelijk

gebogen , nauwelijks iets langer dan

het laatste gedeelte der discoidaal-

ader . 9. obwwatm n. sp.

/. Beharing en borstels van lichaam en

pooten buitengewoon dicht en in 't

oog vallend 10. pilohulus n. sp,

Beharing en borstels niet rneer dan ge-
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woonlijk; (mannelijkegenitalien met

een paar lange, behaarde draden). 11. jilain* n. sp.

1. Psilopus a cue us Fabr.

DolicJwflus aeneus , Fabr. Sy.<<t Anil. 268. 9 ; — Psilopits aeneus,

Wied. Aim. Znrljf. II. 214. 2; Macq. Dipt, ex. II. 2. 116. 6.

pi. 10 f. 3.

Fabricius beschreef deze soort naar een exemplaar nit de col-

lectie van Bosc te Parijs en gee It als vaderland Java aan. Wie-

demann neemt alleen die bescbrijving over en schijnt dus de soort

niet gezien te bebben. Macqnart geeft eene ineer uitvoerige

bescbrijving en tevens eene tamelijk kenbare afbeelding txaar een

exemplaar, inede van .lava, nit hot museum te Parijs, wellicbt

betzelfde als dat van Fabricius. Deze laatste noeml de pooten

«nigri, femoribus pallidis », Macqnart daarentegen « pieds d'un

jaune pale » zonder meer.

Een exemplaar , op het eiland Waigeoe door Bernstein gevangen

en in het Leidscb museum berustende, is, vooral ook wegens de

teekening der vleugels, als aeneus F. te bestemnien; het mist de

voorpooten , waarvan alleen de henpen zijn overgebleven ; deze zijn

geerj in tegenstelling met de achterste heupen, die zvvart zijn met

witte bestuiving ; de middelpooten zijn geel , met zwartbruine

tarsen, en aan de achterpooten zijn de dijen geel, de schenen en

tarsen zwart.

Kenmerkend voor deze soort zijn overigens , behalve de vleugel-

teekening (PI. 12 fig. 1), de gele sprieten, waarvan het derde

lid langer en meer kegelvormig is dan bij andere soorten. Het

bypopygium van het <? (fig. 2) is zoo lang als de beide laatste

lijfsringen ; de bovenste aanharigsels bebben den vorm van een

paar haken ; de onderste zijn scbubvormig, van boven wimper-

achtig- en ook van onderen vrij dicht behaard, aan het eind met

n-n paar doornen.

2. Psilopus q u a drat u s nov. sp.

Gyaneo-viridis; capife. thorace antice, pleuris et macnlis laic-
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ralibus in abdomine argenteo-albis ; thorace cupreo-vittato; antennis

testaeeis , seta apicali longitudine thoracis; pedibus anterioribus

flavis , tarsis nigris
;
posticis nigris , femorum dimidio basali flavo ; alis

hyalinis, macula magna subquadrata fusca ; nervo transverso dis-

coidali undulato. — Long. $ 10 mm.

Metaalachtig blauwgroen. Voorhoofd en aangezicht met zilver-

witte bestuiving; zuiger geelachtig, aan de spits glanzig zvvart

;

palpen geel. Sprieten bruingeel, kort; het derde lid niet langer

dan het eerste, met haarvormigen , zwarten eindborstel , die onge-

veer zoo lang als de thorax is. Thorax met koperkleurige langs-

strepen, van voren en in de zijden met zilverwitte bestuiving, op

tlen rug met op langsrijen geplaatste macrocheten; twee dergelijke

aan den achterrand van het schildje. Achterlijf met zwarte be-

haring en zilverwitte zijvlekken. Voorheupen geel , achterste

lieupen zwart, alien met zilverwitten weerschijn; overigens de

voorste pooten geel met zwartbruine tarsen ; achterpooten zwart

,

met gele wortelhelft der dijen; aan de voorste heupen, onder

aan den wortel der voordijen en aan de achterste scbenen

eenige zwarte borstels. Kolfjes geel. Vleugels (fig. 3) glas-

achtig met zwarte aderen ; voorbij het midden eene groole,

eenigszins vierkante , zwartbruine vlek , die tegen den voorrand

ligt maar den achterrand niet bereikt ; bovendien een klein donker

vlekje aan de basis der cubitaal- en discoidaal-aderen ; de voor-

randcel (tusschen de randader en de subcostaal-ader) geelachtig;

uitmonding der subcostaal-ader nog voor de halve vleugellengte

;

bovenarm der discoidaal-ader rechthoekig uit den hoofdtak ontsprui-

tende en verder boogvormig; scbijfdwarsader dubbel gebogen.

Verscheidene vrouwelijke exemplaren van Morolai en Halmaheira

(l'ernstein) in het Leidsch museum.

3. Psilopus splendidns v. d. Wulp.

Tijdsckr. voor Ent. X. 111. 14 pi. 4 f. 4.

In het Leidsch museum trof ik onder de ongedetermineenle

Diple.a duze sojrl op nieuw aan , eft wel eeu rnanndijk exemplaar

van Waigeoe (Bernstein).
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Zeer verwant schijnt te zijn Ps. Iticlgena Walk. (Proc. Linn.

Soc. III. 91. 56), raede van Nieuw-Guinea (eiland A roe); deze

onderscheidt zich echter door zwarte sprieten en doordat de voor-

dijen aan den wortel geel zijn. Wellicht is mijn Ps. splendidus

slechts als eene varieteit van deze soort aan te merken ; om hiervan

zekerheid te verkrijgen, zou men echter het typische exemplaar in

het Britsch museum dienen te vergelijken.

4. Psilopus flavicornis Wied.

Wied. Aim ZmifL II. 227. 31, v. d. Wulp, Dipt. Sumatra*

e.rped. 27. 1.

Aan mijne aangehaalde beschrijving heb ik niets toe te voegen.

5. Psilopus crinicoriiis Wied.

Ps. criuicornis, Wied. Anal. Eut, 39. 68; id. Auss. Zweifl. II.

222. 20; Ost. Sack. Ann. Mm. Gen. XVI. 436; — Ps. longi*

cQrnis, Dol. Nat, Tljdsehr. Ned. Ind. XVII. 94 34.

In het Museum te Leiden bevinden zich 5 mannelijke exem-

pl'aren van Java (Miiller). De sprietborstel is wel 2^ maal zoo

lang als het lichaam; aan den voorrand der vleugels is een klein

wegsmeltend schaduwvlekje, waarvan in Wiedemann's beschrijving

geen melding wordt gemaakt , maar dat ook door Osten Sacken

is opgemerki.

Ik twijfel niet, of Doleschall's Ps. longlcornls is dezelfde soort;

wel geeft eene onuitgegeven afbeelding van Doleschall den spriet-

borstel slechts als een weinig langer aan dan het lichaam ; maar

die afbeelding vertoont duidelijk een $, en daaruit is dus af te

leiden, dat in deze sexe de sprietborstel minder lang is. Hoe het

zij , de naam long'wonds Dol. zou toch vervangen moeten worden,

omdat er reeds een Psilopus longicornis Wied. van Brazilie bestond.

fi. Psilopus patellatus v. d. Wulp.

V. d. Wulp, Dipt. Sumatra-exped. 27. 2,

Ook ten aanzien van deze soort kan ik volstaan met naar mijne

vroegere beschrijving te verwijzen.
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7. P s i 1 o

p

q s leucopogon Wied.

Wied. Anal. Entom. 40. 69; id. Auss. Zweifl. II. '220. 15;

Schiner, Dipt. Nov. Beise, 215. 17.

Deze soort wordt door Wiedemann uit Oost-Indie , door Schiner

van Ceylon vermeld. Ik bezit exemplaren van Java , die ik in der

tijd zonder eenigen twijfel als leucopogon heb gedetermineerd. Zij

zijn echter niet gaaf genoeg meer, om daaromtrent hier verdere

aanteekeningen of afbeeldingen te maken.

8. Psilopus vittatus Wied.

Wied. Zool. Mag. III. 4. 4; id. Auss. Zweifl. II. 217. 8; Macq.

Suit, a Buff. Dipt. I. 450. 8; id. Dipt. ex. II. 2 116. 5. pi. 20

f. 6; Dol. Nat. Tijdsch: v. Ned. hid. X. pi. 9 f. 4; Ost. Sack.

Bed. Ent. Zeitschr. XXVI. 113.

Van deze soort, die op Java gemeen schijnt te zijn , bevinden

zich verscheidene exemplaren in 's Rijks museum te Leiden en in

mijne collectie.

Wat Osten Sacken zegt van de zwarte dwarsbanden op het

achterlijf , die bij het $ breeder zouden zijn dan bij het 2 , vind

ik aan mijne voorwerpen niet bevestigd ; die banden vertoonen zich

daar in beide sexen zoo smal , dat ik eer van zwarte insnijdingert

zou spreken. Zouden wellicht de Philippijnsche exemplaren in dat

opzicht van de Javaansche afwijken?

Op het achterlijf ligt, vooral aan de eerste ringen , een zilverwit

waas; de macrocheten zijn op den rug van elken ring duidelijk in

twee dwarsrijen gerangschikt , terwijl zij bij andere soorten minder

regelmatig zijn geplaatst of slechts eene enkele rij dicht bij den

achterrand vormen. Het hypopygium van het $ (fig. 4) is slechts

weinig langer dan de laatste lijfsring , van boven met een paar

korte , van onderen met een paar langere draadvormige aanhangsels.

De eigenaardige vleugelteekening is te zien uit mijne atbeelding

(fig. 5) , die ook den bijzonder langen , zeer weinig gebogen

bovenarm der discoidaal-ader vertoont.

Behalve de Javaansche exemplaren bevindt zich in het Leidsch

museum ook een ? van Sumatra (v. Lansbei^e), dat als eene
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varieieit moet worden aangemerkt. Het heeft niet de normale

metaalgroene kleur, maar is prachtig staalblauw; daarentegen zijn

de banden op den thorax, die bij de typische voorwerpen purper-

kleurig zijn , hier smaragdgroen ; dezelfde kleur vertoont zich ook

in de zijden des achterlijfs; daarbij is de teekening der vleugels

niet zwartbruin, maar zeer licht bruin, en hierdoor minder duidelijk ,

terwijl de kernen van sommige cellen zelfs nog lichter zijn.

9. P s i I o p u s obscuratns n. sp.

Virido-aeneus ; abdomine maris cupreo; antennis nigris, seta

apicali dimidio corporis sublongiori; pedibus halteribusqne nigris

vel fuscis ; alis fuscis , apice , margine inferiori incisurisque duabus

subhyalinis; nervo transverso discoidali subrecto. — $ j Long.

6,5 mm.

Voorhoofd staalblauw; aangezicht helder metaalgroen, met witte

bestuiving, die ook boven de sprieten aanwezig is; zuiger glanzig

geelbruin. Sprieten zwart , kort ; het derde lid spits toeloopend

;

de haarvormige eindborstel ruim ter halve lengte des lichaams.

Thorax en schildje metaalgroen ; borstzijden met witte bestuiving.

Achterlijf in $ koperkleurig , in $> meer zuiver metaalgroen, met

zwarte insnijdingen ; hypopygium van het $ (fig. 6) zwart, niet

langer dan de laatste lijfsring, met korte draadvormige aanhangsels.

Pool en zwart; de voorste pooten soms meer pekkleurig , de schenen

zelfs tot het geelachtige neigende; onder aan de voorste dijen en aan

de buitenzijde der schenen vrij lange zwarte borstels. Kolfjes zwart.

Vleugels (fig. 7) donkerbruin, aan de spits en den achterrand

lichter en grijsachtig, welke laatste kleur op twee plaatsen eene

diepe insnijding in de grondkleur rnaakt, eens op een derde der

vleugellengte en nog eens voorbij de schijfdwarsader; de bovenanu

der discoidaal-ader ontspringt met rechten hoek uit den hoofdtak

en is zacht gebogen ; spitscel vrij breed geopend ; schijfdwarsader

bijna recht.

Beide sexen van Padang in mijne collectie.

10. Psilopus p i ] s 11 1 11 s n. sp.

Obscure aeneo-viiidis , villosus ; antennis pedibusque nigris

;
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pedorum anteriorum tibiis et saepius articulo primo tarsorum tes-

taceis; antennarum seta apicali longitudine fere corporis; alis

immaculatis , nervo transverso discoidali subrecto. — <? $ Long. 4,5

nun. (PL 11 , fig. 8).

Voorhoofd en aangezicht breeder dan de doorsnede der oogen

,

zwart , met witte bestuiving ; achterhoofd van achteren met ver-

scheidene witte borstels ; zuiger en palpen geel of geelbruin.

Sprieten zwart ; het tweede lid van boven en van onderen met een

borstel (de onderste bij het 5 langer) ; derde lid spits toeloopend

,

met een haarvormigen eindborstel , die slechts weinig korter dan

het lichaam is. Thorax , schildje en achterlijf donker metaalgroen

,

dicht met lange zwarte borstels bezet; borstzijden wit bestoven;

hypopygium van het $ (fig. 9) zwart , van boven en van onderen

met een paar spitse punten, in 't midden met een paar draad-

vormige aanhangsete. Pooten zwart; heupen met witte bestuiving;

aan de beide voorste paren de knieen , de schenen , met uitzondering

der spits, en somtijds het eerste tarsenlid bruingeel; onder aan de

dijen een aantal borstels, op twee rijen geplaatst; aan de buiten-

zijde der schenen 4 of 5 borstels; de schenen en tarsen bovendien

met eene korte, dichte, uitstaande donkere beharing, die vooral

bij het $ in 't oog valt. Al de borstels van lijf en pooten zijn

grof en stomp. Kolfjes zwart , met geelachtigen steel. Vleugels

(fig. 10) grauwachtig; bovenarm der discoidaal-ader gebogen;

schijfdwarsader bijna recht.

Beide sexen van Ambarawa op Java (Ludeking) in 'sRijks

museum te Leiden.

11. Psilopus f il at as n. sp.

Laete-viridis; abdominis segrnentis ultimis cupreis; antennis pe-

dibusque nigris; antennarum seta apicali longitudine thoracis; alis

subhyalinis; ramo superiori nervi discoidalis cum ramo principali

angulum acutum formante et in medio profunde incurvato; nervo

transverso discoidali subrecto; hypopygio maris fills duabus longis

munito. — $ Long. 4 mm.

Glanzig metaalgroen, 00k het voorhoofd en het aangezicht; de
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borstzijden doffer en van onderen met witten weerschijn, die zich

ook op de heupen voortzet; de drie laatste achterlijfsringen koper-

kleurig. Boven de sprieten een band van zilverwilte bestuiving.

Zuiger, palpen en sprieten zwart; de sprieten kort; het derde lid

toegespitst ; de baarvormige eindborstel zoo lang als de thorax. Op

het voorhoofd en achter de oogen eene borstelige beharing; thorax

en achterlijf matig met borstels bezet; hypopygium van het <?

(fig. 11) niet zeer lang ; de beide bovenste aanhangsels draadvormig

,

aan 't einde iets verdikt; de beide onderste aanhangsels lang en

ieder uitloopende in een langen, fijnen, met uitstaande haartjes be-

zetten draad. Pooten zwart; onder aan de dijen eenige beharing,

doch overigens de pooten zoo goed als naakt en slechts met enkele

onbeduidende borsteltjes. Kolfjes zwart. Vlengels (fig. 12) met

flauwe grijsachtige tint ; bovenarm der discoidaal-ader met den hoofd-

tak een scherpen hoek vormende en verder diep ingebogen; de

hoofdtak tot aan den vleugelrand voortgezet; spitscel vrij breed

geopend; schijfdwarsader recht.

Een enkel $ van Java (Piepers) in mijne eolleclie.

Ik zou geneigil zijn deze soort als PL egens Walk. {Five. Linn.

Soc. III. 92) te bestemmen , indien de sprietborstel langer ware;

Walker toch noemt dien ((much more than half the length of the

body»; daar mijn exemplaar zeer gaaf is en aan beide sprieten de

borstel even lang is, kan ik niet veronderstellen , dat deze gedeeltelijk

is afgebroken.

1
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Oost-Indische Diptera

,

DOOB

F. M. YAK DER WUi,p.

Zooals ik reeds in de jongste winterverg dering der Entomolo-

gische Vereeniging (zie Verslag biz. lxviii) mededeelde , was ik door

de goedheid van den heer R. Oberthur in het bezit gekomen van

eene collectie Diptera van Darjeeling in het Himalaya-gebergte
;

en had ons geacht medelid Neervoort van de Poll eene collectie

Diptera , door den heer H. Fruhstorfer op Java verzameld , aan mij

ten onderzoek toevertrouwd. Staande the vergadering stelde de

heer van de Poll mij nog een aantal Diptera ter hand , die door

zijn ijverigen medehelper J. Z. Kannegieter zeer onlangs vvaren

overgezonden , diens vangsten bevattende gedurende een verblijf van

eenige weken op Java, alvorens hij naar.het eigenlijke doel zijner reis,

het eiland Nias, is vertrokken.

De toestand der Britsch-Indische collectie liet veel te wenschen

over, maar daar zij hoofdzakelijk uit grootere soorten bestond en

sommigen in een aantal exemplaren voorhanden warerf, kan zij

nog met. vrucht wordeh gebruikt. De Javaansche collectie van

Fruhstorfer, ofschoon van veel jonger dagteekening , is niet zorg-

vuldig genoeg behandeld , om- althans de kleinere soorten, die

zich daarin bevinden , tot. haar recht te laten komen. De voor-

werpen daarentegen , door Kannegieter overgezonden, zijn met de

uiterste zorg geprepareerd. Deze had in opdracht , om bij zijn verblijf

in onze Oost-Indisehe bezittingen ook rneer bepaaldelijk zijne aan-



96 AANTEEKENINGEN BETBEFFENDE

dacht aan de Tweevleugeligen te wijden ; uit hetgeen hij thans reeds

heeft geleverd blijkt al aanstonds , dat hij die taak op uitnemende

wijze weet te volbrengen.

Het aanvankelijk onderzoek der drie collection , en vooral van

de laatstvermelde , heeft mij aanleiding gegeven tot het maken van

eenige aanteekeningen , die ik hier wil laten volgen. Het zijn

slechts enkele grepen uit den aanwezigen voorraad, maar waaruit

op nieuw is gebleken , dat in Oost-Indie, vooral wat Diptera

aangaat, nog vele tot dusver verborgen gebleven natuurschatten

te vinden zijn.

I. Tipula pedata Wied.

Van deze zeer fraaie soort heb ik een volkomen gaaf mannelijk

exemplaar voor mij , van Buitenzorg op Java (Kannegieter). Het

komt geheel overeen met Wiedemann's beschrijving (Auss. Zweili.

I. 45. 7) , die echter alleen het ? betreft.

Of de Philippijnsche exemplaren , door Osten Sacken vermeld

{Berl. Entom. Zeitschr. XXVI 92) wel tot deze soort behooren

,

schijnt voor 't minst onzeker. Verscheidene bijzonderheden toch

worden door hem aangegeven , waarin zij van Wiedemann's be-

schrijving afwijken, en waarvan ik ook bij het Javaansche exemplaar

geen het minste spoor kan zien. Dit laatsle heeft de sprieten een-

kleurig bruin, behalve de beide wortelleden , welke geel zij n
,

juist

zooals Wiedemann ze beschrijft; terwijl Osten Sacken de sprieten

van zijne exemplaren aanduidt als « reddish-brown , the joints of

the flagellum dark brown or black at base». Verder is bij mijn

voorwerp de thorax okerbruin met een enkelen zwartbrninen langs-

band over den rug en met tot het gele neigende borstzijden , alles

overeenkomstig Wiedemann's opgaven. Van de Philippijnsche exem-

plaren daarentegen heet het: ((thorax with three brown stripes

,

the middle one with a longitudinal brown line)). Aan het voor mij

staande mannelijk exemplaar is het achterlijf zeer dun, vooral de

tweede ring , die ook langer is dan de overigen ; de breedere eerste

rins; heeft zoowel van voren als van achteren een donkerbruinen
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zoom en daartusschen een paar schuine banden van dezelfde kleur,

welke teekening door Wiedemann bij een Andreas-kruis vergeleken

wordt ; de laatste ringen zijn van boven bruin, aan de kanten en

aan de insnijdingen geel ; de bruine kleur is niet scherp begrensd

en vormt althans geen driehoekige vlekken, zooals Wiedemann ze

beschrijft ; ook aan de vrouwelijke exemplaren van Sumatra waren

die driehoekige vlekken niet duidelijk (zie Diptera Sumatra-expeditie

p. 10). Van de mannelijke genitalien , zooals zij zich aan het ge-

droogde voorwerp voordoen , heb ik eene schets gemaakt (PI. 2

fig. 1 en 2) ; zij onderscheiden zich door een paar lange , slanke

,

naar achteren geiichte en aan 't eind iets gebogen tangarnien.

Osten Sacken kon de teekening van het achterlijf, door Wiedemann

aangegeven, aan zijne Philippijnsche exemplaren niet herkennen.

Deze hadden hovendien aan de voordijen , dicht bij de spits , een

geelachtig witten ring , die bij het Javaansche voorwerp niet aan-

wezig is en waarvan door Wiedemann ook geen melding is gemaakl.

Het donkere vlekje midden op de vleugels, door Wiedemann aan-

geduid, is op het Javaansche exemplaar vrij duidelijk , maar ontbrak

op de Philippijnsche.

Alles te zamen genomen , ben ik zeergeneigd, de Philippijnsche

exemplaren als eene andere , hoewel zeer verwante soort te be-

schouwen. Trouwens Osten Sacken vermoedde reeds, dat zij spe-

cifiek van T. pedata konden verschillen.

Tot dezelfde groep schijnt ook Tlpula inordinans Walk. (Proc.

Linn. Soc. Lond. IV. 93. 8) van Celebes , eveneens met wit ge-

teekende pooten, te behooren.

II. Een nieuwe Javaansche Mydas.

Tot dusver zijn er van het geslacht Mydas slechts twee Aziatische

sooiten bekend : 31. rujicornis Wied. van Tranquebar en basifascia

Walk, van Sumatra en Celebes. Het trok dus mijne bijzondere

aandacht, toen ik in de betrekkelijk niet groote collectie, door

Fruhstorfer op Java bijeengebracht , een exemplaar zag van eene

reusachtige 31ydas-soovl , die bij nader onderzoek bleek tot geen
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der beide genoemden te behooren. Hare beschrijving moge hier

volgen.

Mydas Fruhstorferl n. sp. ?.

Totus nigerrimus, cum antennis, pedibus et balteribus ; alis

obscure fuscis, violaceo-micantibus, apice dilutiore.

Long. 30 mm.

Geheel donkerzwart ; de beide eerste en de drie laatste ringen

des achterlijfs eenigszins glanzig en met blauwen gloed ; de derde

en vierde ring fluweelzwart. Op den iets ingedrukten schedel eenige

korte zwarte haartjes. Sprieten zwart, merkelijk langer dan de

kop (fig. 3) ; hel eerste lid ongeveer even lang als breed ; de beide

volgenden zeer kort ; bet vierde lang en zeer slank ; het laatste

weinig korter , onduidelijk in tweeen gedeeld en een langwerpigen

knop vormende. Aangezicht kussenacbtig gewelfd , aan den mondrand

met korte knevelhaartjes. Zuiger half zoo lang als de kop, schuin

naar beneden gericht
;
palpen klein. Het einde des achterlijfs (fig. 4)

uit drie , in omvang afnemende ringen bestaande , waarvan de

laatste en voorlaatste ter wederzijde een bosje zwarte haartjes ver-

toonen. Pooten eenkleurig zwart ; achterdijen niet dikker dan de

schenen , van onderen met zeer korte zwarte beharing , waartusschen

eenige nietige borsteltjes uitsteken ; achterschenen zonder einddoorn,

aan de binnenzijde en aan het einde met korte zwarte beharing.

Kolfjes zwart. Vleugels bruinzwart met paarsen gloed en zwarte

aderen ; sommige cellen hebben een iets lichter kern ; meer in 't

oog vallend is een langwerpig-driehoekig lichter vlekje in de basis

der bovenste wortelcel , en ook de vleugelspits heeft eene merkelijk

lichtere tint ; voor het aderbeloop verwijs ik naar de afbeelding

(fig. 5).

Een ? , Sukabumi in West Java (H. Fruhstorfer).

Zooals boven reeds is gezegd, kunnen geen der beide beschreven

Aziatische soorten hier in aanmerking komen. M. riijicornis heeft

een geelbruinen thorax en roodgele sprieten ; en baslfascia een

gelen band aan het begin des achterlijfs, roodachtige achterpooten

en grauwe vleugels met gele aderen.
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Er is door Wiedemann {Ausserreur. Zweifl. I, p. 240) nog een

M. politus beschreven , uit het Leidsche Museum , doch zonder

bekend vadei land. Ik heb er aan gedacht , of soms die soort van

Javaanschen oorsprong en identisch met het bovenbedoelde exem-

plaar zou kunnen zijn, daar ook de vleugels als zwart met violetten

weerschijn worden aangegeven. Er bestond wel is waar reden tot

twijfel, omdat Wiedemann het achlerlijf koperkleurig en de pooten

roestbruin noemt ; doch de mogelijkheid was niet uilgesloten, dat

hij een niet ten voile uitgekleurd voorwerp ter zijne beschikking

Icon gehad hebben.

[n het Leidsche Museum is nog een oud exemplaar van M.po-

litus voorhanden, waarschijnlijk zelfs hetzelfde, dat Wiedemann

onder de oogen heeft gehad. Het onderzoek van daf voorwerp heeft

mij geleerd, dat, daargelaten nog het kleurverschil , ook de achter-

dijen anders zijn gevormd ; deze zijn namelijk bij politics gezwollen,

merkelijk dikker dan de schenen, en zij hebben van onderen eene

dubbele rij van zeer korte maar sterke doornen
;
wat trouwens ook

door Wiedemann Wordt vei'meld. Bij Fruhstorferi daareritegen zijn

de achterdijen even slank als de schenen en zij vertoonen van

onderen, behalve de beharing, slechts eenige onbeduidende borsteltjes.

Er kan dus van identiteit der beide soorten geen sprake zijn.

III. Over eenige Psilopus-soorten.

Onder de Javaansche Diptera door Kannegieter verzameld, be-

vinden zich verscheidene soorten van het genus Psllopus , waarbij

sommigen die mij voor 't eerst onder de oogen kwamen.

1. Psilipus albopilosus v. d. Wulp (Tijdsehr. v. Eat. XXXVIII p. 12).

Eenige mannelijke exemplaren van Goenoeng Tji Salimar

,

West Preanger, 3000 voet, Java (Kannegieter). Zij zijn donkerder

dan het vroeger door mij beschreven exemplaar ; hunne kleur neigt

meer naar het staalblauwe; van de purperen rugstrecp op den

thorax is nagenoeg niets te zien; in alle plastische kenmerken

leveren zij echter geen verschil op
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2. Psilopus aetereus Bigot {Aunal. Soc. Entom. de France , 1890,

p. 283).

Bigot's beschrijving past volkomen op twee mannelijke exem-

plaren , door Kannegieter op ,
Tava verzameld , het eene te Buitenzorg,

2000 voet, het andere Goenoeng Tji Salimar, Preanger , 3000 voet.

De soort heeft veel overeenkomst met Ps. albopilosus , onder

anderen in de donkere vlek aan den voorrand der vleugels , doch

zij laat zich gemakkelijk onderscheiden door anders gevonnde sprieten.

Bij albopilosus (zie fig. 6) zijn de beide wortelleden klein , het tweede

iets korter dan het eerste ; het derde langwerpig peervormig , on-

geveer zoo lang als de beide wortelleden te zamen, terwijl aan de

spits van dat lid de inplaating van den sprietborstel duidelijk is

waar te nemen ; de sprieten met den eindborstel half zoo lang als

het lichaam. Bij aetereus daarentegen (zie fig. 7) is het eerste lid

bijzonder groot en dik en het tweede lid veel kleiner ; het derde

is lang uitgerekt en gaat ongemerkt over in den zeer langen

,

haarvormigen sprietborstel ; zelfs met eene vrij sterke loupe gelukte

het mij niet de plaats te bepalen waar het sprietenlid eindigt en

de borstel een begin neemt. Bigot heeft zich hierdoor laten ver-

leiden , het tweede lid als het derde te beschouwen , toen hij schreef

:

« troisieme segment fort court, chete noir, epaissi vers sa base));

hij hield dus het zeer langwerpige derde lid voor de verdikte basis

van den sprietborstel. De spriet met eindborstel bereikt wel ander-

halfmaal de lengte van het lichaam. De beharing onder aan de

dijen en aan het begin van den buik is ook bij aetereus witachtig.

3. Psilopus patellifer Thorns. (Diptera Eugenies Kesa
,
p. 507 n°. 106).

Een enkel $ en 2 van Buitenzorg , op Java (Kannegieter).

Thomson's uitvoerige beschrijving is volkomen op het mannelijk

exemplaar toepasselijk. Het knopje van den sprietborstel is uiterst

klein en alleen in sommige richtingen witachtig. Het ? , aan

Thomson onbekend gebleven is wat meer metaalgroen , dochgelijkt,

buiten de gewone sexueele verschillen , in alle opzichten zoo zeer

op het i
, dat geen twijfel overblijft, of het wel tot dezelfde soort

moet worden gerekend.
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4. ? Psilopus coilucens Walk. (Proc. Linn. Soc. howl. I, p. 120,

n°. 87).

Walker beschrijft alleen het $ , van Borneo. Een vrouwelijk

exemplaar van Buitenzorg , op Java (Kannegieter) reken ik , hoewel

met eenigen twijfel , tot deze soort. Afwijkingen zie ik in het

voorhoofd en den schedel, die zeer glanzig metaalgroen zijn (Walker

zegt : <l vertex purples); voorts in den bruingelen zuigsnuit , dien

hij zwart noemt, en in de kleur der pooten, die hij aangeeft als

zwart met de schenen bruingeel (« testaceous »). In het Javaansche

exemplaar zijn al de heupen zwart , aan het eerste en tweede paar

de dijen metaalgroen, de knieen, schenen en tarsen bruingeel, de

tarsen echter iets donkerder ; de achterpooten zijn bijna geheel

zwart , alleen de basis der schenen een weinig geelachtig.

5. Psilopus spinifer n. sp. <? ?.

Gyaneo-viridis
;

pleuris argenteis ; abdomine nigro-annulato ; an-

tennis nigris ; antennarum seta apicali corpore breviore, in $ albo-

subpatellata
;
pedibus halteribusque tlavis, femoribus tibiisque setis

longis ; alis dilute fuscatis.

Long. 5,5 mm.

Voorhoofd staalblauw
; aangezicht metaalgroen , dicht met zilver-

witte bestuiving ; kinbaard wit. Sprieten zwart ; het eerste lid

cylindrisch
; het tweede zeer kort ; het derde korter dan de voor-

gaanden te zamen genomen , kegelvormig , spits toeloopend , aan

het eind met een haarvormigen borstel , die korter is dan het

lichaam en bij het $ aan het eind eene langwerpige verdikking heeft

;

deze verdikking zou nauwelijks merkbaar zijn indien zij niet door

de witte kleur onderscheiden was. Zuiger glanzig bruingeel; de kleine

palpen geel. Thorax en achterlijf metaalachtig blauwgroen ; van

de schouders naar den vleugelwortel een koperkleurige band ; de

borstzijden met dichte zilverwitte bestuiving
;

schildje staalblauw
;

eerste achterlijfsring wit bestoven, de verdere ringen met zwarten

achterzoom
; voor den vorm der mannelijke genitalien , zooveel die

aan de gedroogde exemplaren te zien zijn , moge de schetsteekening

(fig. 10) dienen. Pooten lang en slank
,

geel; de midden- en
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achterheupen , alsmede de spits der achterdijen zwart ; ook de larsen,

vooral die van het laatste paar pooten , verdonkerd
;
aan de vier

voorste pooten hebben de dijen van onderen en de schenen aan

de buitenzijde enkele lange borstelharen (fig. 8 en 9). Kolfjes geel

,

de steel bleeker ; de uitstaande haarbundeltjes ter wederzijde van

den achterrug wit. Vleugels met bruingrauwe tint, naar het eind

van den voorrand lets donkerder ; spitsdwarsader boogvormig; achter-

dwarsader zeer scbeef liggeud en sterk gebogen*.

Verscheidene exemplaren (2 mannetjes en 7 wijfjes) van Java,

deels Goenoeng Tji Salimar (3000 voet) , deels te Tji Bodas

,

Goenoeng Gede (4000 voet.) gevangen (Kannegieter).

6. Psilopus anthracoides n. sp. $ ?.

Purpurascente-niger ; capite cyaneo-viridi ; antennis pedibnsque

nigris; alis nigris, limbo postico sinuato-subhyalinis.

Long. 3—3,5 mm.

Deze kleine Psilopus is zeer kenbjaar aan de zwarte kleur van

het lichaam , waaraan slechts weinig metaalgloed te zien is en

aan de grootendeels zwart geteekende vleugels. A.lleen het voorhoofd

en het aangezicht hebben een meer levendig blauwgroenen metaal-

gloed. De kinbaard is wit. De zwarte sprieten eindigen in een

kegelvormig derde lid, waaraan een haarvormige eindborstel is

gehecht , die bij het $ ongeveer zoo lang als het lichaam , doch bij

het ? beduidend korter is ; de aanhechting van dien borstel is

duidelijk te zien en bevindt zich boven aan het eenigszins stompe

einde van het derde sprietlid (fig. 11). De monddeelen
,
pooten en

kolfjes zijn zwart. Het achterlijf is matig met zwarte uitstaande

haren bezet ; van de mannelijke genitalien heb ik getracht eene

schets te geven (fig. P2). De pooten zijn bij deze soort vrij forsch

en niet lang ; aan de midden- en achterschenen zijn eenige zwakke

borstels. De vleugels (fig 13) zijn zoo donker zwart. , dat het eenige

moeite kost het aderbeloop te onderscheiden ; de zwarte kleur laat

de uiterste spils en den geheelen acht errand vrij, met verscheidene

inkepingen , waarvan een zelfs tot even in de discoidaal-cel is

uitgebreid ; doch ook daar , waar het zwart niet is doorgedrongen,
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is nog eene vrij intensieve grijze tint ; de spitsdwarsader is boog-

vormig, de achterdwarsader zacht golvend.

Een enkel paartje van Goenoeng Tji Salimar, West Preanger

(3000 voet) op Java (Kannegieter).

7. Psilopus tenebrosus Walk. (Proc. Linn. Soc. Lond. I, p, 16,

n°. 53).

Een vrouwelijk exemplaar van Tji Bodas, Goenoeng Gede (4000

voet), Java (Kannegieter) beantwoordt vrij wel aan Walker's beschrij-

ving. Ik vind echter de kleur van het lichaam niet « purplish black »
,

maar donker metaalgroen , alleen de beide laatste lijfsringen zijn

metaalachtig zwart. In de zwarte teekening en het aderbeloop der

vleugels komt het overeen met Ps. bijilum (Tijdschr. v. Entom.

XXXI V. p. 201, pi. 12 fig. 9) en evenzeer in den dorsalen spriet-

borstel (Walker vermeldt in zijne beschrijving niets van dit laatste

kenmerk). Het verschilt evenwel van bijilum (even als van den

daaraan verwanten Ps. fenestratus) door de roodgele kleur van de

voorheupen en al de dijen en schenen ; alleen de vier achterste

heupen en de tarsen zijn zwart; ook de spits der dijen en schenen

is verdonkerd. Niettegenslaande dit verschil in de kleur der pooten

,

word ik toch , nu ik dit vrouwelijk exemplaar heb gezien , versterkt in

mijn vermoeden, dat Ps. bijilum en tenebrosus de beide sexen van eene

en dezelfde soort kunnen zijn. Het zou niet het eerste voorbeeld

zijn van dergelijk sexueel verschil in de kleur der pooten.

8. Psilopus sp.

Eene kleine, donker metaalgroene soort met dorsalen sprietborstel

(lengte 4,5 mm.), waarvan alleen drie wijfjes aanwezig zijn, en

die ik, bij gemis van het c?, niet benoemen , maar alleen in korte

trekken aanduiden zal. Sprieten en pooten zijn zwart, slechts de

voorschenen en soms ook de middenschenen geel ; tegen de heupen

en onder aan de dijen zijn witachtige haren. Het derde sprietenlid

is elliptisch
; de haarvormige sprietborstel is half zoo lang als het

lichaam en kort voor het einde op den rug van het derde sprietenlid

ingewricht. De vleugels hebben eene grauwe tint , die aan het eind
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van den voorrand iets donkerder en bruinachtig wordt
;

de spits-

dwarsader is gebogen, de achterdwarsader schuin, doch rechtlijnig.

Twee der exemplaren zijn van Tji Salimar (3000 voet) West

Preanger ; het derde van Buitenzorg (1000 voet); alien op Java

(Kannegieter).

IV. Over Tacliiuiuen.

In de laatste jaren hebben de Tachininen en aanverwante groepen

eene bijzondere aantrekkelijkheid voor mij gehad. In de mij ter

band gekomen Oostersche collection zag ik daarom al spoedig uit

naar voorwerpen, tot die groepen beboorende, en vond er ook

eenigen , die mij tot dusver onbekend waren gebleven.

1. Echinomyia tepens Walk. [List Diptera Brit. Museum IV,

p. 723).

Van deze soort bevinden zicb een aantal exemplaren in de collectie

uit Darjeeling. Zij komen met Walker's vrij uitvoerige beschrijving

volkomen overeen en bebooren alien tot de door hem vermelde

var.
f! , in zoover namelijk dat de sprieten geheel roodgeel zijn en

dus het derde lid van boven niet zwart is ; slechts bij enkele

exemplaren is eene flauwe aanduiding van die verdonkering. Wat

de grootte betreft , naderen zij meer den type , daar de meesten

,

en vooral de wijfjes (die de nieerderbeid uitmaken) bijna 20 mm.

lang zijn.

Aan Walker's beschrijving kan nog het volgende worden toe-

gevoegd : De palpen zijn roodgeel ; de wangen zijn slechts spaar-

zaam met eenige onbeduidende haartjes bezet ; de kinbakken zijn

bijna zoo breed als de lengte-doorsnede der oogen ;
het voorhoofd

is bij het $ slechts weinig .smaller dan bij het ?, en in beide

sexen zijn buitenwaarts van de gewone voorhoofdsborstels nog een

paar naar voren gebogen orbitaal-borstels. Walker nuemt de

borstzijden en het sehildje kortaf ((ferruginous)) en het achlerlijf

« blackish-red » : eer zou men dit een en ander kastanjebruin kunnen

noemen. Over 't algemeen is de laatste lijfsring meer bepaaldelijk

roodbruin, en bij het $ vertoonen zich daarop een paar zijvlekken
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van witachtige bestuiving. De eerste lijfsring is bijzontjer kort , en

bovendien onduidelijk van den tweeden afgescheiden ; de macro-

chaeten zijn zeer krachtig, op den tweeden en derden ring marginaal,

op den anaal-ring meer onregelmatig. De pooten zijn forsch gebouwd,

de haken en voetballen bij bet <? een weinig meer verlengd dan

bij het ?.

Het verdient opmerking, dat in deze soort de orbitaal-borstels

zoowel bij het $ als bij het 2 voorkomen. Door Brauer en v. Ber-

genstamm wordt de aanwezigheid van orbitaal-borstels, ook bij

het c?, als een kenmerk aangegeven , dat in de Echinomyien-groep

uitsluitend aan het geslacht Pelleteria eigen zon zijn (zie Benhschr.

K. Acad, der Wiss. JFieu, LVI, p. 132) ;
en toch is E. tepeus

geenszins eene Pelleteria, maar ontegenzeggelijk eene echte Echi-

nomyia (— Tachiua Br, B.).

2. Echinomyia lampros n. sp. ?.

Nigra nitida; capite aureo-flavo
; antennis palpisque rufis

;
pedibus

nigris ; tegulis albidis ; alis fuscatis, basi flava.

Long. 13,5—16,5 mm.

Kop goudgeel, het voorhoofd iets verdonkerd , ruim zoo breed

als de oogen; voorhoofdsband roestkleurig, langwerpig driehoekig,

ingedrukt; vooi'hoofdsborstels tot aan het eind van het tweede

sprietenlid afdalende ; ter wederzijde twee orbitaal-borstels ; wangen

met zeer fijne beharing; boven de beide knevelborstels en aan den

mondrand nog enkele zwakkere borsteltjes; de kinbakken weinig

minder hoog dan de lengte-doorsnede der oogen ; kinbaard geel.

Sprieten roestkleurig, boven de middenlijn der oogen ingewricht

;

het tweede lid verlengd, van boven met eenige zwarte boi.stel-

haartjes; het derde lid eirond , weinig korter dan hot tweede;

sprietborstel aan den wortel vrij duidelijk geleed. Zuiger zwart

,

met roodgele eindlippen ; de palpen dik ,
roodgeel. Thorax , schildje

en achterlijf glanzig zwart met iets blauwachtige tint; voor aan

den thorax eene weinig in 't nog vallende grijze bestuiving, waaiin

fijne zwarte langslijnen; in de zijden en aan den achterrand van

den thorax
?

alsmede aan den achterrand van het schildje stevige
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macrochaeten. Axhlerlijf iets breeder dan de thorax ; de achterzoom

van den anaal-ring een weinig roodachtig; de anus roestkleurig

;

aan den achterrand van den tweeden ring een paar macrochaeten,

aan dien van de beide volgende ringen eene geheele rij van macro-

chaeten. Pooten zwart, stevig gebouwd; midden- en achterschenen

met lange krachtige borstels ; haken en voetballen kort. Vleugel-

schubben witachtig. Vleugels aan den wortel geel , welke kleur

zich uitstrekt tot in bet begin der mediastinaal-cel en ook de wortel-

cellen inneemt , met uitzondering van bet einde der bovenste

wortelcel; de verdere oppervlakte der vleugels bruin , vooral donker

om de middeldwarsader ; de aderen in het lichte gedeelte roest-

kleurig, overigens zwart; de middeldwarsader iets voorbij het

midden der schijfcel; ombuiging der discoidaal-ader (4de langsader)

met scherpen hoek; de spitsdwarsader in haar eerste derdedeel

diep ingebogen ; achterdwarsader zeer schuin , ftauw gebogen.

Sukabumi, in West Java (H. Fruhstorfer).

Twee wijfjes.

Door den goudgelen kop en de bruine, aan de basis gele vleugels

gelijkt deze soort op het eerste gezicht zoo zeer op E. tepens, dat

ik aanvankelijk meende haar voor eene lokale varieteit van deze

laatste te kunnen houden. Zij onderscheidt zich evenwel door de

glanzig zwarte kleur van het geheele lichaam , ook op het schikije

en aan de borstzijden (die bij tepeus steeds roestkleurig zijn);door

do witte vleugelschubben (deze zijn bij tepens levendig geel) ; en vooral

door het derde sprietenlid , dat bijna even lang is als het tweede.

3. Paratachina vulpecula n. sp. S (pi. 2 fig. 14).

Capite, thorace, scutello et abdomine (praeter partem posteriorem)

ochraceo-hirsutis; antennis, palpis pedibusque rufis, alarum costa flava.

Long 14 mm.

Kop (fig. 15) okergeel , alleen de vrij smalle voorhoofdsband

bruinrood en de gezichtslijsten kastanjebruin ; voorhoofd ruim zoo

breed als de betrekkelijk kleine oogen; aangezicht rechtstandig, aan

den mondrand een weinig vooruittredend ; wangen breed; kin-

bakken ongeveer even hoog als de lengte-doorsnede der oogen; de
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geheele kop , met uitzondering van den voorhoofdsband en het in-

gedrukte middengedeelte van het aangezicht , door eene dichte oker-

gele cellaring bedekt, waartusschen zelfs de zwakke voorhoofdsborstels

geheel verborgen zouden zijn, indien zij zich niet aan hunne zwarte

kleur lieten herkennen; ook de mondborstels zijn weinig ontwikkeld.

Sprieten (fig. 16) boven de middellijn der oogen ingeplant, roodgeel,

slank , bijna tot aan den niondrand reikende; eerste lid kort , drie-

hoekig ; het tweede buitengewoon lang, aan den wortel dun, naar

het einde iets breeder ; het derde nauwelijks half zoo lang als het

tweede, ook niet breeder, aan het einde afgerond ; sprietborstel

zwak, zonder zichtbare geledingen , van dezelfde gele kleur als de

sprieten. Zuiger glanzig bruin, met roodgele eindlippen
;

palpen

mede roodgeel , uiterst dun en nietig, met enkele haren bezet. De

grondkleur van den thorax schijnt zwartbruin en die van het

schildje geelbruin te zijn, doch beiden zijn door eene dichte oker-

gele beharing bedekt, waartusschen zich hier en daar enkele

zwarte borstels vertoonen, het duidelijkst die aan den achterrarid

van het schildje. Achterlijf eivormig, niet breeder dan de thorax,

eveneens met dichte gele beharing, die den eersten ring en den

voorrand van den tweeden bedekt ; ook aan den voorrand van den

derden ring , vooral in de zijden , is nog een spoor van dergelijke

beharing; het overige gedeelte van het achterlijf is glanzig zwart,

met korte zwarle beharing ; van macrochaeten is weinig te zien
;

zelfs die aan den anaal-ring zijn zwak en niet veel meer dan haren
,

die iets buiten de omringende kortere beharing uitsteken ; de buik is

zwartbruin met geelachtige insnijdingen. Dijen geelrood , met be-

haring van dezelfde kleur ; de schenen en tarsen meer bruin ; de

midden- en achterschenen met zwarte borstels, de achterschenen

flauw gebogen
;
voethaken en voetballen verlengd

,
geel , de haken

met zwarte spits. Vleugelschubben geel ; ook de vleugels aan den

wortel en langs den voorrand, over twee derden der lengte, van

die kleur, aan de spits bruinachtig en overigens geelachtig grauw;

de aderen roestkleurig, alleen die aan de vleugelspits en de voor-

randsader bruin
;
middeldwarsader voorbij het midden der schijfcel

;

ombuiging der discoidaal-ader (4de langsadei^ met scherpen hoek
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en met een aanhangend adertje ; spifsdwarsader aan haar begin

inwaarts gebogen en verder recht ; acbterdwarsader met nauwelijks

merkbare buiging,

Een enkel mannelijk exemplaar. Sukabumi, in West Java (Fruh-

storfer).

Door het slanke, sterk verlengde sprietenlid, de bijna rudimen-

taire palpen, de dicbt behaarde wangen en de uiterst zwakke ma-

crochaeten beboort deze soort eene plaats -in te nemen in het ge-

slacht Pamiackina Br. B. , waarvan tot. hiertoe slecbte eene enkele

soort, en wel van Zuid-Mrika, bekend is geworden (zie Denkschr.

K. Acad Wiss. Wien, LVIII, p. 382).

4. Chaetomyiobia javana Br, B. (Denkschr. K. Acad. Wiss. Wien,

LXI, 617).

Van deze soort vind ik in de collectie van den heer Neervoort

van de Poll een drietal exemplaren van dezelfde berkomst als die,

welke door Brauer en v. Bergenstamm beschreven zijn (Sukabumi,

West Java, Fruhstorfer). Het zijn een mannetje en twee wijfjes.

Uit de beschrijving, door genoemde auteurs gegeven, meen ik

te moeten afleiden , dat zij alleen het $ voor zich hadden en dit

voor het $ hebben aangezien. De borstels op den kop zijn vooral

bij het $ stevig ; bij het ^ ontbreken de orbitaal-borstels. De thorax

is niet eenkleurig grauw (zooals de beschrijving luidt), maar zwart,

tloch voor een groot gedeelte, inzonderheid aan den voorkant en

in de borstzijden , wit bestoven
;
aan den voorrand zijn vier zwarte

langsstreopjes zichtbaar, waarvan de beide middelsten niet meer dan

fijne lijnljes zijn. Het achterlijf, in beide sexen van denzelfden

elliptischen vorm, is bij het 5 zooals dit door de schrijvers wordt

opgegeven, met. dit verschil , dat de derde ring aan den voorrand

duidelijk wit bestoven is ; bij het $ daarentegen zijn de beide eerste

ringen geel met zwarte rugstreep, doch zonder den zwarten achter-

zoom aan den tweeden ring, en voor aan den derden ring is de

gele kleur nog als een paar zijvlekken voortgezet. Aan de midden-

pooten zijn de schencn en tarsen van gelijke lengte ; aan de voor-

en achterpooten zijn de tarsen langer. Bij het $ zijn de haken en
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voetballen van het eerste paar verlengd en is de sexe, ook in verband

met de teekening des achterlijfs, daaraan duidelijk te herkennen.

5. Siphona gedeana n. sp. 5.

Cinerea; thorace substriato; abdomine infuscato , incisuris griseis

;

antennis nigris
;
pedibus rufis, femorum apice fusco , tarsis nigris.

Long. 4,5 mm.

Voorhoofd breeder dan de oogen, donker aschgrauw; voorhoofds-

borstels ter wederzijde in eene rij dicht bij de oogen en buiten-

waarts nog met twee naar voren gebogen orbitaal-borstels ; ocellaar-

borstels kort , doch door een paar langere veiiicaal-borstels gevolgd.

Aangezicht en wangen witachtig grijs, aan den mondrand roodacbtig
;

de beide mondborstels een weinig boven den mondrand en van

boven zoowel als van onderen van enkele kortere borsteltjes verge-

zeld. Sprieten zwart, slechts weinig onder den bovensten oogrand

ingewricht; eerste lid zeer kort' het tweede merkelijk langer; het

derde driemaal zoo lang als het tweede en vrijslank; sprietborstel

geknakt , het voorlaatste lid ongeveer een derde ter lengte van

het laatste. Zuiger zwart, aan den uitersten wortel geelachfig;

palpen draadvormig
,

geel , naar het einde gebruind. Thorax asch-

grauw, van boven met onduidelijke langsstrepen ; schildje bruin,

met grijzen achterrand. Achterlijf eirond
,
grauwbruin , de tweede

en volgende ringen met grijzen voorzoom ; behalve de laterale macro-

chaeten, die aan elken lijfsring voorkomen, zijn er op den tweeden

en derden ring nog twee in 't midden van den achterrand; de

anale ring , die korter is clan de voorgaanden , bee ft eenige meer

onregelmatig geplaatste zwakkere borstels. Pooten roestkleurig; het

eind der dijen bruinachtig; de tarsen zwart, alien iets langer dan

de schenen ; voordijen van boven met eene rij borstels; de schenen

met enkele verspreide borstels; haken en voetballen zeer kort.

Vleugelschubben en kolfjes vnilgeel. Vleugels bruinachtig grauw;

de voorrand kort-borstelig en met een randdoorntje ; middeldwars-

ader midden onder de mediastinaal-cel (die zeer klein is) , op nauwe-

lijks een vierde der vleugellengte en merkelijk voor het midden

der schijfcel; ombuiging der discoidaal-ader (4de langsader) boog-
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vormig; de spitscel aan de vleugelspits hijna gesldten : achtsrdwars-

ader in 't midden tusschen de middeldwarsader en de ombuiging

der discoidaal-ader.

Een ?, Goenoeng Gede (8000 voet), in West Java (Fruhstorfer).

Van het scherp begrensde geslacht Siphuna waren tot nog toa alleen

Europeesche soorten bekend, waarvan sommigen zeer gewoon zijn.

Het blijkt nu, dat het ook in de tropen en met name op Java

vertegenwoordigd is. Aan eene cosmopolitische soort valt niet te

denken , daar het hierboven beschreven voorwerp althans met geen

der mij bekende inlandsche soorten overeenstemt.

6. Paralophosia imbuta Wied. (Zool. Mag. III. 36. 53, Ocyptera;

Auss. Zweifl. II. 302. 39, TacJtlua).

Vier exemplaren (2 $ en 2 ?) van Sukabumi, West Java

(Fruhstorfer). Zij beantwoorden in voldoende mate aan Wiede-

mann's beschrijving en de mannelijke exemplaren volkomen aan

de kenmerken van het geslacht Paralophosia , door Brauer en v.

Bergenstamm voor deze soort opgericht (Dcjnhc//r. K. Acad. IFiss.

Wien, LVI, p. 164).

Volgens Wiedemann zouden alleen aan d>i voorpooten de knieen

« rostbraun » zijn; ik vind aan al de pooten niet alleen de knieen
,

maar ook de schenen , met uitzondeiing van het wortelgedeelte,

van die kleur. Ook de palpen (waarvan Wiedemann zwijgt) zijn

roodbruin , althans aan de spits, en zelfs de sprieten (door hem

((braunlichschwarz » genoemd) neigen sterk tot het roode, even

als de sprietborstel. Verder spreekt hij uitdrukkelijk van twee

witte banden op het achterlijf; bij een der mannetjes en een der

wijfjes vind ik die banden duidelijk aanwezig , doch in de beide

andere exemplaren ontbreken zij en is het achterlijf eenkleurig

zwart ; waarschijnlijk is de witte besluiving, waaruit de banden

ontstaan , daar afgewischt.

Wiedemann vermeldt bij zijne beschrijving de sexe niet, maar

dat hij alleen het $ voor zich had, blijkt daaruit, dat door

Brauer en von Bergenstamm, die in de gelegenheid waren dm de

typische exemplaren in het Weener museum te vergelijken, enkel
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van het <? spreken en er bijvoegen , dat het ? nog onbekend is.

De beide wijfjes, die ik thans voor mij heb, komen in alle

opzichten, o. a. in kleur en teekening der vleugels, zoo geheel

met de mannetjes overeen , dat niemand haar voor eene andere

soort zal aanzien. Het voorhoofd is alleen iets breeder, en behalve

de gewone voorhoofdsborstels , heeft het, even als het <?, ter

wederzijde , een enkelen orbitaal-borstel. De voethaken en voetballen

zijn kort. Bovendien is de spitscel , die bij de mannetjes smal

geopend is, in de beide wijfjes gesloten en kort gesteeld. Het blijft

de vraag, of dit laatste een sexueel kenmerk is dan wel of de

individuen in dit opzicht varieeren.

Y. Eenige Calobatinen.

Onder de door den heer Kannegieter van Java overgezonden

Diptera zijn mij nog een drietal merkwaardige Calobatinen bijzonder

in 't oog gevallen.

1. Nerius lineolatus Wied. (Aim. Zweifl. II. 552. 71).

Vier exemplaren (3 mannetjes en 1 wijfje) van Buitenzorg op

Java. Wiedemann's beschrijving, ofschoon enkel op het 2 gegrond
,

is op deze voorwerpen wel toepasselijk. Alleen zou ik den thorax

niet « tief braun » willen noemen , met lichten langsband over den

rug; maar eer roodgeel met vier bruine langsstrepen ; wellicht zijn

in het exemplaar, dat bij voor zich had, die strepen twee aan

twee eenigszins ineengesmolten geweest. Het exemplaar was ui't

het Leidsch Museum en is aldaar nog aanwezig, maar niet meer

in een' toestand om met vrucht te worden vergeleken. — Aan

de thans voor mij staande versche exemplaren bemerk ik nog, dat

het voorhoold , van terzijde gezien , kegelvormig vooruitsteekt; in

't midden is het ingedrukt en van voren hoekig en met eene

dwarsgroef; op de beide hoeken zijn de sprieten , op eenigen afstand

van elkander , ingeplant ; het derde sprietlid is het langst en van

boven zoowel als aan de spits donkerbruin ; ook het eerste lid is

van boven verdonkerd.

Nerius striatus Doleschall {Nat. Tijdschr. Ned.-] a die, X. p. 411,

n°. 34, pi. 2, f. 3) beschouw ik als dezelfde soort.
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2. Telostylus maccus Ost. Sacken (Berl. Entom. ZeltscJir. XXVI.

p. 207).

Deze soort werd door Osten ,Sacken beschreven naar een enkel

vrouwelijk exemplaar van de Philippijnsche eilariden. Onder de

Diplera, door Kannegieter te Buitenzorg op Java verzameld , be-

vindt zich een mannelijk voorwerp , in zoovele opzicbten met de

beschrijving van T. maccus overeenstemmende, dat ik daarin de

andere sexe van die soort kan herkennen. Vooral de beide zwarte

vlekken op den tborax achter den dwarsnaad en de zwarte zoom

in de zijden en aan den achterrand van bet scntellum brengen

mij tot deze determinatie. Deze tocb worden door den auteur

aangegeven als kenmerken ter onderscbeiding van de overigens

dicbt verwante T. Uuonaitis Big. (= Cueuurgui remipes Walk,).

Ook het zwarte einde van bet derde sprietlid kan als zoodanig

gelden. Het achlerlijf, dat in bet ? een breeden donkeren rugband

heeft, is bij het $ van boven geheel donkerbruin met licbtere

insnijdingen ; de mannelijke genitalien (fig. 17) zijn vrij lang,

naar den buik omgeslagen, aan het eind met een paar fijn bebaarde

tepeltjes. Aan de midden- en acbterdijen is niet alleen de spits

zwartachtig, maar bovendien eene aanduiding van een donkeren

ring voorbij het midden; aan het voorste paar pooten zijn de

scbenen naar het einde iets verbreed en het eerste lid der tarsen

over de geheele lengte verdikt.

3. SMothybus biguttatus n. sp. $ ?. (PI. 2 fig. 18, 19).

Thorace rufo , nigro-lineato, abdomine nigro; pedibus nigris,

coxis femorilmsque fulvis ; tarsorum anticorum articulo primo flavo-

annnlato; alis flavescentibus, apice fusco, guttis duabns hyalinis omata.

Long. 10 mm.

Kop bijna kogelrond, roodgeel
,

glanzig; op het vooriioofd ter

wederzijde achter de inplanting der sprieten eene drieboekige zwarte

vlek , die zich streepvormig langs de binnenste oogkanten verlengt

;

op den schedel eene groote zwarte vlek; bet aangezicht iets lichter

geel, in 't midden met eene bruine vlek op eene wratacbtige ver-

hevenhcid; bet achterboofd in 't midden ingedrukt. Sprieten (fig. 20)
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kort ; de beide wortelleden roodgeel , het derde lid zwart ; het

tweede van boven iets uitpuilend, met eenige fijne haartjes; het

derde eirond , niet langer dan het voorgaande ; sprietborstel aan

den worlel verdikt, van boven over de geheele lengte gevederd,

van onderen alleen tegen het eind met eenige haren. Zuiger rood-

geel
;

palpen klein , zwart. De naar voren lang uitgerekte thorax

roodbruin , met zwarte langsstrepen , een over den rug, een aan

elke zijde, en een paar aan de onderzijde; schildje donkerbruin

;

de achterrug achter het schildje sterk opgehoogd. Achterlijf iets

minder lang dan de thorax , van terzijde samengedrukt , eenkleurig

zwart; de mannelijke genitalien (fig. 21), zooveel aan het gedroogde

exemplaar te zien is , bestaan uit een paar naar onderen omgebogen

haken met kolfachtigen donkeren knop , en meer binnenwaarts nog

een paar donkere draadvormige aanhangsels. Pooten dun en vrij

lang; heupen en dijen roodgeel, de dijen aan de spits zwart;

schenen en tarsen zwart; aan de voortarsen het eerste lid met

gelen ring. Kolfjes bruinrood. Vieugels met geelachtige tint , vooral

tegen den voorrand , aan de spits bruin met een paar ronde door-

schijnende vlekjes , het eene onder het eind der radiaal-ader (2de

langsader) , het andere iets meer binnenwaarts , tusschen de cubitaal-

en discoidaal-ader (3de en 4de langsader) ; het einde der langs-

aderen , alsmede de beide dwarsaderen donker gezoomd.

Een mannetje en twee wijfjes van Tji Bodas, Goenoeng Gede

(4000 voet), Java (Kannegieter).

Deze ongemeen sierlijke soort is -de tweede van het door zijn

lang uitgerekten prothorax scherp afgebakende genus Nolhi/hns

Rond. — Van N. lougithorax Rond. , die op Borneo voorkomt

,

verschilt zij door het eenkleurig zwarte achterlijf en door de witte

drupvlekken in de bruine vleugelspils.
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PI. 2, fig. 1.

ii 2.

// 3.

// 4.

// 5.

6.

o 7.

» 8.

// 9.

u 10.

u 11.

„ 12.

// 13.

n 14.

- 15.

ii 16.

v 17.

n 18.

i 19.

</ 20.

</ 21.

Tipula pedata Wied., raannelijke genitalien (van boven

gezien).

ii a idem (in protiel).

Mydas Fruhstorferi n. sp. , kop.

ii n uiteinde van het achterlijf $.

a n vleugel.

Psilopus. albopilosus v. d. YV., spriet (de lange spriet-

borstel slechts aan zijn begin).

'/ aetereus Big.- id. id.

v spinifer n. sp. , voorpoot.

'/ // raiddenpoot.

'/ // raannelijke genitalien.

'/ anthracoides n. sp. , spriet (de lange spriet-

borstel slechts aan zijn begin).

// // maimelijke genitalien.

// '/ vleugel.

Paratachina vulpecula n. sp.

'/ // kop.

n ii spriet.

Telostylus maccus Ost. Sack., raannelijke genitalien.

Nothybus biguttatus n. sp. ?.

// (in protiel).

a spriet.

'/ mannelijke genitalien.
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BOLETINA SILACEA nov.sp.

DOOR

F. M. VAN DER WULP.

De soorten van het genus Boletina zijn niet zeer talrijk, —
ruim een twintigtal, alien uit Europa, — en de bestaande beschrij -

vingen zijn van dien aard, dat men de soorten vrij gemakkelijk

daaruit leert kennen. Ik durf het daarom wagen hier eene nieuwe

en naar het mij toeschijnt, zeer kennelijke soort te beschrij ven

en af te beelden.

Boletina silacea nov. sp,

Rufo-flava, abdomine tribus striis transversis et apice (ovipositore

excepto) nigro-fuscis , alarum apice infuscato. — $ long. 4 mm.

—

PI. 11 fig. 1.

Roodgeel, eenigszins glanzig. Voorhoofd bruinachtig grauw. Sprieten

niet langer dan de thorax , de wortelleden en het begin der schaft

geel , verder allengs bruingranw wordende. Palpen geel. Op den

thorax eene flauwe aanduiding van drie bruinroode langsbanden.

Achterrand van den tweeden, derden , vierden en vijfden lijfsring

bruinzwart; de laatste ringen geheel vandiekleur; de korte eierbuis

met de beide lamellen geel. De borstels van den thorax en de

korte, platliggende beharing van het achterlijf geelachtig. Pooten

geel; de spits der achterheupen en der achterdijen, alsmede de

tarsen zwartachtig ; de eindsporen der schenen geelachtig , ofschoon

iets verdonkerd ; aan de voorpooten de dijen en schenen ongeveer

van gelijke lengte , de tarsen anderhalfmaal zoo lang als de schenen

;

achterste schenen met fijne korte borsteltjes. Kolfjes geel. Vleugels

eenigszins spits toeloopend, glasachtig, aan den voorrand metgele,

overigens met iets grijze tint ; aan het eind van den voorrand eene
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wegsmeltende zwartbruine vlek ; randader slechts weinig voorbij

de uitmonding cler cubitaal-ader voortgezet ; hulpader ongeveer op

de halve vleugellengte en ver voofbij den oorsprong der cubitaal-ader

in den voorrand uitmondende, met een dwarsadertje aan de sub"

costaal-ader verbonden ; oorsprong der cubitaal-ader dichter bij den

vleugelwortel dan in andere soorten , op ruim een derde der

\leugellengte ; steel der bovenste vorkcel verlengd , ruim half zoo

lang als de bovenarm ; basis der onderste vorkcel veel meer naar

den vleugelwortel teruggetrokken dan die der bovenste.

Een 5, door den heer Snellen den 25 Juli 1886 te Rijen

gevangen.

Volgens het aderbeloop behoort deze soort stellig tot het genus

Boletina Staeg. Ik vind echter geene soort van dat geslacht be-

schreven , die , zooals deze , eene roodgele kleur heeft en eene donkere

vlek aan de vleugelspits vertoont.

Bij hare determinate zou kunnen gedacht worden aan Zeia

dimidiala Meig. (Klass. I. 91. 3 en Syst. BescJir. I. 254. 1), waar-

van het, bij gemis van eene afbeelding en van de beschrijving van

het aderbeloop , niet is uit te maken , tot welk der nieuwere genera

zij behoort. De beschrijving (ook alleen op het $ gegrond) wijkt

echter af door de zwarte thorax-strepen , door zes '(niet vier) zwarte

dwarsbanden op het achterlijf en door de vleugels, waarvan niet

enkel de spits, maar bet geheele buitenste derdedeel bruin is. \



NOG IETS OVER LANGWEKP1GE DEX1NEN.

DOOR

P. M. VAN DER WULP.

I. Genus URAMYIA Bob. D. (= Oxydexia Big.)

Toen ik vroeger in (lit Tijdschrift (dl. XXVIII biz. 189) eenige

langwerpige Dexinen besprak, maakte ik met een enkel woord

melding van het geslacht Oxydexia Big. (Bull. Soc. Ent. de France

4885 p. xxxin), dock liet dit verder buiten aanmerking, omdat

de heer Bigot mij had medegedeeld, dat hij genoodzaakt was dat

geslacht weder in te trekken.

Het genus was gegrond op een enkel voorwerp van Brazilie,

met een zeer verlengd achterlijf (« abdomine angusto , conico,

acuminato»), en dat aanvankelijk door Bigot voor een c? gehouden werd

;

de soort noemde hij 0. acuminata.

Onder de Mexicaansche vliegen van de heeren Ducane Godmari

ai Salvin vond ik er een, die mij toescheen als 0. acuminata te

kunnen worden bestemd, ofschoon sommige punten van twijl'el

overbleven. Zoo b. m. had mijn exemplaar duidelijk behaarde oogen,

terwijl Bigot's beschrijving zegt: « oculis nudis» en op eene andere

plaats « oculis fere nudis ».

Daar ik er veel belang in stelde, om ten aanzien van de identiteit

mijner soort zekerheid te verkrijgen , vroeg ik den heer Bigot,

onder toezending van eene schetsteekening , nadere inlichtingen

,

o. a. ook op het punt der oogen. Blijkens zijn antwoord, had ik,

allhans in de bepaling van het genus , niet misgetast , en wat de

behaving der oogen bet reft, ook deze werd bij nader onderzoek

door Bigot aan zijn exemplaar waargenomen.

Inmiddels had de heer Bigot onder een groot aantal nog onge-
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determineerde vliegen in zijn bezit, een paar Braziliaansche exem-

plaren gevonden , die , met uitzondering van het veel minder verlengde

achterlijf, volmaakt op zijne 0. acuminata geleken, en die hij

daarom voor de andere sexe van dezelfde soort hield. Hij kwam

tevens lot het besluit, dat hij het beschreven exemplaar ten onrechte

voor een $ had gehouden, want de verlengde laatste lijfsring meende

hij nu voor de eierbuis te moeten aanzien.

Voorts bemerkte hij , dat in zijne collectie zich een exemplaar

nit Znid-Amerika bevond met het etiquet : Uramyia producta Rob. D.

,

en hij nauwkeurige vergelijking bleek het , dat Oxydexia acuminata

generiek daarvan niet verschilde , en slechts eene andere soort was

van het geslacht Uramyia Piob. D. — Het bedoelde Zuid-Ameri-

kaansche voorwerp had ook het achterlijf zeer verlengd en werd

daarom door hem mede voor een 5 gehouden.

Het geslacht Uramyia wordt door Robineau Desvoidy (Jllyodaires

p. 215) gekenmerkt als volgt

:

« Caracteres des TJtela'ires : chete tomenteux. Front etroit sur

(( les deux sexes ; le dernier segment abdominal des femelles prolonge

« en une longue tarriere ; corps cylindrique. )) Hij voegt er hij :

(C on ne confondra jamais ce genre avec aucun de ses vpisins,

«surtout lorsqu'on possedera les femelles ».

Robineau Desvoidy beschrijft vervolgens de eenige hem bekende

soort van dit geslacht, uit Rrazilie herkomstig, onder den naam

van U. producta. ftelijk uit het vorenstaande blijkt, kende hij de

beide sexen en verkeerde hij ook in de meening , dat het verlengde

achteiiijf bij de eene sexe niet anders dan de eierbuis van het $ kon

aanduiden.

De heer Rigot is zoo goed geweest, mij het exemplaar van U. pro-

ducta , alsmede een $ en $ van U. acuminata ten onderzoek te zenden.

Uit de vergelijking dezer voorwerpen is het mij duidelijk geworden,

dat het Mexicaansche exemplaar, onder mijne berusting, niet behoort

lot Uramyia (Oxydeosia) acuminata Rig. , maar tot U. producta

Rob. D.

Op twee punten ben ik het met mijn geaclden Franschen collega

niet eens. In de eerste plants houd ik de voorwerpen met het
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verlengde achterlijf niet voor het ?, maar integendeel voor het<?,

en zulks vooral naar analogie met het geslacht Trichodura Macq.

,

alwaar juist l>ij het <? het achterlijf in een kngen staart eindigt

(zie mijne aanteekening daaromtrent in het Tijdsclir. voor Ent.

,

61. XXVIII hi. 194). Daar hlijkt dit duidelijk , omdat de wijfjes

een breeder voorhoofd en kortere klauwen en pulvillen aan de

tarsen hebben, waaraan over 't algemeen , bij tie Muscidae calypterae,

de "vrouwelijke voorwerpen bij den eersten oogopslag le herkennen

zijn. Deze sexueele kenrnerken kunnen nu wel voor het geslacht

Uramyia niet gelden, want, gelijk Robineau Desvoidy reeds heell

aangegeven, is daar het voorhoofd ook bij de wijfjes smal, terwijl

evenmin de tarsen het gewone verschil aanduiden ; maar de voor-

werpen met verlengd achterlijf hebben van onderen aan den laatslen

lijfsring, niet geheel aan het einde, de genitaal-spleet, op de wijze

van de mannetjes van Trichodura en andere min of meer verwante

genera, zooals ik dit I.e. op pi. 6 fig. 4, 8, 11 en 1 -i heb afgebeeld

.

In de tweede plaats kan ik met den beer Bigot niet medegaan,

ten opzichte van de plaats, die hij aan het geslacht Uramyia in

het systeem aanwijst. Hij wil dit namelijk opnemen onder de

Sarcophaginen, die zich over 't algemeen onderscheiden door den

aan 't begin gevederden en aan 't eind naakten sprietborstel, in

tegenstelling o. a. van de Dexinen, bij welke de sprietborstel tot

het einde gevederd is. Nu heeft inderdaad het genus Uramyia den

sprietborstel kort gevederd en aan het einde naakt ; maar de beer

Bigot becht m. i. te veel waarde aan dit eene kenmerk en ziet

daardoor alle anderen voorbij. De zeer langwerpige lichaamsvorm

toch en de sterk verlengde pooten geven aan deze dieren een' habitus,

dien men wel onder de Dexinen maar nimmer bij de Sarcophaginen

aantreft. Trouwens de wijze van beharing van den sprietborstel

levert zoowel in de eene als in de andere groep zooveel afwijkingen

en overgangen op , dat men bij de rangschikking der genera stellig

niet uifsluitend op het daaraan ontleende kenmerk kan afgaan.

Aan de generieke kenrnerken van het geslacht Uramyia, zooals

zij kortelijk door Robineau Desvoidy en meer uitvoerig door Bigot

voor het daarmede synonieme genus Oxydexia zijn aangegeven

,
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behoeft niet anders te worden toegevoegd, dan dat de oogen in

beide sexen duidelijk bebaard zijn ; dat het aangezicht tusschen de

sprietgroeven niet kielvormig is opgehoogd ; dat in <? de laatste

lijfsring dunncr en merkelijk langer is dan de voorafgaande, waardoor

tevens bet gelieele achterlijf langer dan de vlengels is ; dat de

acbterdijen, alfbans van bet 3 , zeer verlengd en de achterscbenen

eenigszins gedraaid zijn; eindelijk dat de vleugelschubben , vooral

de onderste, zeer groot zijn.

Wat nu betreft de beide soorten , U. prorfucta Rob. D. en

acuminata Big., deze zijn nauw aan elkander verwant en leveren in

coloriet en teekening weinig verschil op. De thorax is liehtgrijs
,

op den rug met twee dunne zwarte langslijnen en daarnevens, ter

wederzijde , een zwarten , aan den dwarsnaad afgebroken langsband

;

bet schildje is grrjs, aan den wort el min of meer verdonkerd ; bet

achterlijf zwart, met grijzen, in 't midden ingekeepten of zelfs

afgebroken voorrand ; in sommige richtingen doet zich de grijze

kleur op de beide middelste ringen als een paar zijvlekken voor.

De pooten zijn zwart, de schenen meer pekbruin. "Voorhoofd en

aangezicht zijn witachtig; de sprieten zwart, doch gedeeltelijk met

roodbruine tint ; de palpen en het uiteinde van den zuigsnuit roodgeel.

De vleugels zijn bruinachtig, aan den voorrand en langs de aderen

donkerder.

Het onderscheid tusschen de beide soorten kan ik alleen voor de

mannelijke sexe aangeven, omdat mij van U. producta Rob. D.

het ? niet bekend is. Het bestaat hoofdzakelijk daarin, dat bij de

genoemde soort de laatste ring van het mannelijk achterlijf meer

dan dubbel zoo lang is als de voorlaatste en dicht bij den wortel

naar onderen eenigszins verbreed ; de aldaar zich bevindende

genitaal-opening verlengt zich naar achteren in eene lange spleet

,

die tot aan het einde doorloopt. Bij U. acuminata Big. daarentegen

is de laatste lijfsring van het <? nauwelijks dubbel zoo lang als de

voorlaatste ; de verbreeding naar onderen en de genitaal-opening

bevinden zich verder van de basis en de spleet schijnt niet geheel

tot het einde door te loopen ; ook zijn de vleugels aan den voorrand

sterker gebruind ; (lit laatste is vooral ook bij het $ het geval.
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Ten overvloede geef ik hier scheisteekeningen van

U. producta

,

einde van het achterlijf $ vanterzijde. PI. 11, fig. 2.

» idem van onderen » 3.

acuminata, einde van het achterlijf $ van terzijde. » 4.

i) idem van onderen » 5.

» achterlijf ? van boven » 6.

» idem van terzijde » 7.

II. Genus DOLESCHALIA Walk.

In mijn vorig opstel over langwerpige Dexinen heh ik verzuimd

van dit genus melding te maken. Het werd door Walker [Proceed.

Linn. Soc, V, 1861, p. 242) opgericht voor eene soort van Nieuw

Guinea, terwijl later (Proc. VII, p. 225 en 226) door hem nog

twee soorten van het eiland Waigoe daaraan werden toegevoegd.

Naar Walker's heschrijving te oordeelen, schijnt het geheel met

mijn geslacht Rhaphis overeen te komen; althans al de generieke

kenmerken, door hem aangegeven, passen ook op mijne Rhaphis

elongata. Deze verschilt echter specifiek van de drie door Walker

bekend gemaakte soorten, gelijk uit de heschrijvingen duidelijk blijkt.

De generieke naam Doleschalla, als de oudste, zou dus den

voorrang hehben. Men zou wellicht kunnen tegenwerpen, dat er

reeds een geslacht Lpleschallla Feld. onder de Lepidoptera bestond

,

dat van 1859, dus van twee jaren vroeger , dagteekent; maar er

zijn voorheelden genoeg , dat dezelfde generieke naam in verschillende

insecten-orden wordt gebezigd, zonder dat daaruit eenige ongelegen-

heid ontstaat. Men denke slechts aan Degeeria , die onder de Neuro-

ptera , de Thysanura en de Diptera voorkomt , aan Fabricia,

Boisduvalia en zoo vele anderen.



SARCOPHAGULA,

eeix nieuw g-eslaclit der SAHCOPBEAQ-I3STAE,

> . P. M. VAN DER WTJLP.

Eenige exotische SarcopJiag#-soorten geven mij aanleiding tot

generieke afscheiding, waartoe te meer reden is, omdat het ge-

slacht Sarcophaga, over alle deelen der wereld verspreid, in

tallooze specifieke vormen optreedt, die niettemin onderling de

meeste overeenstemming vertoonen.

De hier bedoelde soorten, waaraan ik den naam van Sarcophagula

wensch te geven, zijn alien van kleine gestalte; de grootste is

niet meer dan 6 mm. lang. Zij komen overigens in habitus met

de meeste Sarcophagen overeen en hebben , even als deze , een

gevederden sprietborstel , doch waarvan het eind naakt is. Het

verschil bestaat voornamelijk daarin, dat de teekening op den

thorax (de drie zwarte langsstrepen) en de weerschijnvlekken op

het achterlijf veel minder duidelijk zijn , en bovendien in het

aderbeloop der vleugels. Dit laatste zal duidelijk worden bij ver-

gelijking van PL 11 fig. 8, waar de vleugel eener gewone

SarcopJiaga is voorgesteld , en fig. 9, welke die eener Sarcophagula

verloont. De schijfdwarsader namelijk, bij de echte Sarcophaga-

soorten gebogen, is hier recht en in plaats van op twee derden

of bijna drie vierden, op of nauwelijks iets voorbij de helft van

de spitscel ingewricht. De radiaal-ader loopt nagenoeg recht, de

ombuiging der discoidaal-ader vormt een rechten hoek en de

spitsdwarsader is slechts zeer weinig gebogen, zoodat de spitscel

aan haren ondersten hoek ook bijna niet uitpuilt. De mediastinaal-cel
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is klein en bij gevolg het derde segment der voorrandsader merkelijk

korter dan het volgende. Aan het eind der hulpader bevindt zich

gewoonlijk een duidelijk randdoorntje.

Bij de mij bekende soorten zijn de macrocheten van den

thorax goed ontwikkeld en ook in 't oog vallende dorsocentraal-

horstels aanwezig; macrocheten bevinden zich op den rug van

het achterlijf aan den achterrand van den tweeden en derden

ring; de anale ringen van het £ zijn niet zoo sterk ontwikkeld

als bij de echte Sarcophagen , maar hebben toch ook den bolrorfden

vorm, waardoor deze zich onderscheiden.

Tot het geslacht Sarcophagula behooren Sarcophaga occidua F.

,

voorts S. canescens , brevispma, genalis, palllcrus en despecta

Thomso {Dipt. Tkigen. Reset) , en waarschijnlijk ook S. calida

,

surinamensis , terminalis, amata, sugens, ohsoleta en <parvula Wied.

Allen zijn uit Zuid-Amerika , met uitzondering van S. pallicrus

Thorns. , die in Australie voorkomt.



AANTEEKENINGEN

BETREFFENDE MAMSCHE BIPTERA,

DOOR

F. M. VAN DER WULP.

De beer Mr. M. C. Piepers te Batavia blijft steeds voortgaan,

met bij de bezendingen Lepidoptera, die hij aan onzen geachten

vriend Snellen doet toekomen, — en die allengs tot eene zeer

uitgebreide verzameling aangroeien, — ook enkele Diptera voormij

te voegen. Ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk en wensch dit

te doen blijken, door van zijne merkwaardigste vangsten op dit

gebied van tijd tot tijd melding te maken in dit Tijdschrift.

De laatstelijk van hem ontvangen voorwerpen geven mij weder

aanleiding tot een paar opmerkingen, alsmede tot de beschrijving

van eene nieuwe Sciara-soovt en van een nieuw genus uit de

groep der Geomyzina.

1. Ocyptera umbripennis v. d. Wulp.

Dipt. Sum. Exp. , 35 , 1

.

Van deze soort ontving ik een gaaf mannelijk exemplaar. Zij

komt dus ook op Java voor. Aan mijne vroegere beschrijving kan

ik nu nog toevoegen, dat ook de glanzig zwarte vierde en vijfde

lijfsringen een wit bestoven voorzoom hebben en dat de onderzijde

der dijen en de voorzijde der voorste schenen bij opvallend licht

zich witachtig grijs vertoonen. Wat het aderbeloop der vleugels

betreft, daaromtrent valt het volgende op te merken: de middel-

dwarsader is even v66r de uitmonding der subcostaal-ader en on-

geveer op het midden der schijfcel geplaatst; de discoidaal-ader

is aan hare ombuiging afgerond en als spitsdwarsader , kort voor
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hare verbinding met de cubitaal-ader eveneens rondachtig terug-

gebogen; het steeltje der spitscel is schuin omhoog gericht; de

schijfdwarsader is recht en op drie vijfden der spitscel ingewricht.

De soort is van de verwante 0. fttscipenriis Wied. , behalve

door minder grootte, onderscheiden door minder stomp geeindigde

vleugels en door het aderbeloop: bij fuscipennis namelijk vormt

de ombuiging der discoidaal-ader een spitsen hoek en de schijf-

dwarsader is flauw gebogen; welk een en ander lean blijken uit

de hierbij gevoegde vleugelafbeeldingen (PI. 11 , fig. 10 fuscipennis,

en fig. 11 umbripennis)

.

2. Adrama determinata Walk.

Bacus determinate , Walk., Proc. Linn. Soc, I, 133, 154.

Adrama determinata , 0. Sack. . Ann. mus. Gen. , XVI , 479.

Bacus ci/liudricus , v. d. Wulp, Tijdschr. v. Bnt. , XXIII, 181,

43, pi. 11, f. 5.

Acanihipeza maculifrons , Rond. , Ann. mus. Gen., VII, 438.

Van deze soort ontving ik voor eenige jaren van den heer Albarda

een Javaansch $
, door mij als Bacus cylindricus beschreven l

)

,

en nu onlangs een $ , mede op Java door Mr. Piepers gevangen.

De heer Osten Sacken beschouwt mijne soort als synoniem met

Bacns determinatus Walk. , die tot het genus Adrama moet worden

gerekend. Werkelijk beantwoorden mijne beide exemplaren vol-

komen aan de kenmerken van dit genus, zooals die kortelijk door

Walker (Proc. Linn. Soc, III, p. 117) en door Osten Sacken

{Ann. mus. Gen., XVI, p. 479) meer uitvoerig zijn aangegeven.

Walker's beschrijving der soort intusschen geeft wel eenige aan-

leiding tot twijfel. Hij begint met het dier « nigro-aeneus » te

noemen, en hieraan vooral is het toe te schrijven, dat ik het

vroeger niet herkend heb, want bij mijne exemplaren heeft de

thorax eene zwarte grondkleur en zonder merkbaren metaalgloed;

alleen de achterrug is zeer glanzig, maar ook zonder metallieken

1) In mijiie diagnose, Tijdschr. v. EnL, XXIII, p. 182, gaf ik het voorwerp

ten onreckte als een ? aan.
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scbijn; die glanzig zwarte kleur strekt zich ook over een deel der

achterheupen uit.

Op den thorax is een gele middenband , die wel over den mede

geel gezoomden dwarsnaad reikt , raaar niet tot het schildje door-

loopt; de schouderknubbels zijn bleekgeel en grenzen van achteren

aan eene groote
,
glanzig witte , haakvormige vlek boven de midden-

heupen; eene dergelijke, meer elliptische vlek is ter wederzijde op

den acbterrug, onmiddellijk achfer de inplanting der vleugels.

De mondrand is over een groot deel harer breedte zwart , iets

waarvan Walker in zijne beschrijving geen melding maakt; ook

op bet acbterhoofd vind ik eene zwarte vlek, die evenmin door

Walker is genoemd. Bij het voorwerp van de Philippijnsche eilanden

,

waarvan Osten Sacken gewaagt (Berl. ent. Zeitsc/ir., XXVI, p. 210),

is de zwarte kleur van den mondrand in twee vlekken verdeeld

en ook de vlek op het acbterhoofd aanwezig. Den zwarten driehoek

op het schildje (door Osten Sacken vermeld) vind ik mede in mijne

exemplaren; bij het $ is die echter minder duidelijk, waardoor in

mijne beschrijving van Dacus cyl'mdricus daarvan werd gezwegen.

De basis van het achterlijf is in mijne (Javaansche) exemplaren

zwart, hetgeen met Walker's opgaven strookt , maar eene afwij king

vormt van het Philippijnsche exemplaar , waarvan het geheele achter-

lijf, volgens Osten Sacken, rood zou zijn.

Aan de roodgele pooten zijn de voorschenen en voortarsen, de

achterschenen (met uitzondering der spits) en de laatste leden der

achtertarsen zwart of zwartbruin. Van eene verdonkering aan de

spits der dijen (waarvan Walker's beschrijving spreekt) zie ik niets.

De kolfjes zijn geel. De vleugels stemmen volkomen met Walker's

opgaven overeen.

Niettegenstaande de hierboven opgesomde verschilpunlen
,

geloof

ik mijne exemplaren, even als die van Osten Sacken, als A. determi-

nate Walk, te moeten beschouwen en alleen aan lokale varieteiten

van de soort te kunnen denken.

3. Sciara sulcata nov. sp.

Nigra, parum nitida; thorace bisulcato; forcipe anali maris robusta,
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crassa, biarticulata; pedibus halteribusque piceis; alis nigro-fuscis:

basi cellulae furcatae pone nervi subcostalis apicem sila. — £ long.

5,5 mm.

Uit de verwantschap van de Europeesche So. Thomae L. en door

de gezwollen tangarmen op So. analls Egg. gelijkende; in grootte

met eerstgenoemde overeenkomende. — Zwart met eenigen glans.

Sprieten ter lengte van kop en thorax. Op den rug van den thorax

een paar langsgroeven en achter de schouders eene ingedrukte plek.

Achterlijf vrij breed, dicht behaard; genitalien (pi. 11, fig. 12)

groot , de tangarmen elk uit twee bijna gelijk groote, bolvormige
,

uitwendig behaarde leden bestaande. Pooten pekbruin , fijn behaard;

de voortarsen langer, de achterste tarsen korter dan de schenen;

dijen aan de builenzijde met duidelijke groef. Kolfjes zwart , met

zeer langwerpige knop. Vleugels zwartbruin, aan den voorrand

bet donkerst; subcostaal-ader lang , hare uitmonding een eind voorbij

den wortel der vorkcel; hulpader tot boven den oorsprong def

cubitaal-ader daidelijk, doch van daar zich in de vleugclvlakte

verliezende; oorsprong der cubitaal-ader merkelijk voor het midden

der subcostaal-ader; uitmonding der cubitaal-ader dichler bij de

vleugelspits dan de uitmonding van den onderarm der vorkcel.

Een $ van Java (Piepers).

4. APSINOTA gen. nov. >).

atyts (boog, gewelf) en viaxog (rug).

Caput rotundatum ; frons lata, nuda, vertice solum setoso;

genae angustae; setae orales nullae vel vix visibiles. Antennae

breves, articulo tertio elliptico; arista plumata. Thorax elevatus

,

convexus; scutellum margine postico quadrisetoso. Abdomen elon-

gafum, pictum, macrochetis ad maiginem segmenti secundi et

tertii. Pedes graciles; tibiae intermediae bicalcaratae , anticae et

posticae seta praeapicali parva munitae. Alae abdominc longiores;

1) In het Verslag van de vergadering der Entomologische VereeuigiDg van

17 Januari 188G, waar voor het eerst van dit nieuwe genus is melding gemaakt

(zie Tijdsehr. v. E/ifon?., XXIX, biz. cvin), wordt het verkeerdelijk Axinoia

srenoemd.
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costa subnuda ; nervus subcostalis vix quarfam partem costae

attingens; nervus auxiliaris a subcostali paullo remotus, sed in

apice illo conjunctus; nervus cubitalis in alarum apicem excur-

rens; nervi transversi valde distantes: nervus transversus medius

ante nervi subcostalis apicem et versus alarum basin retractus;

nervus transversus discoidalis rectus , prope alarum marginem

posticum; cellula basalis media cum cellula discoidali confluens.

Dit geslacht is nauw verwant aan Diplocentra Low (= Cur-

touotum Macq.) , waarmede het in den gevederden sprietborslel

,

den hooggewelfden rug, bet sierlijk geteekende acbterlijf en de

ver vaneen geplaatste dwarsaderen overeenkomt. Het moet , even

als dit, tot de groep der Geomyzinae worden gebracbt. Het ver-

scbilt boofdzakelijk door het ontbreken der doorntjes aan den

voorrand der vleugels, door het genus van duidelijke mondborstels

en doordien de middeldwarsader nog dichter bij den vleugelwortel

is geplaatst.

Kop laag aan den thorax gehecht , van voren rond ; voorhoofd

naakt, gelijkbreed, breeder dan de dwarsdoorsnede der oogen;

op den schedel eenige borstels; wangen en kinbakken zeer smal;

cen paar zeer kleine en zwakke mondborstels zijn alleen bij sterke

vergrooting zichtbaar. Sprieten korter dan het aangezieht; derde

lid elliptisch, ongeveer driemaal zoo king als bet tweede; spriet-

borstel lang gevederd. (Monddeelen ingetrokken , niet goed te

zien). — Thorax bullig verheven, gewelfd, op den rug zonder

rnacrocheten, maar met eene zeer korte, borstelige beharing; 4

praescutellaar-borstels, de buitenste langer; schildje aan den ach-

terrand met vier borstels. — Acbterlijf langwerpig, gelijkbreed,

naar beneden omgebogen; achterrand van den tweeden en derden

ring met rnacrocheten. — Pooten lang en dun; middendijen met

een paar apicaal-borstels ; een praeapicaal borsteltje aan de voor-

en achterschenen ; middenschenen daarentegen met een paar eind-

sporen. — Vleugels (PI. 11 fig. 15) langer dan het achterlijf;

hulpader van de subcostaal-ader afgescheiden , doch dichl iangs

deze loopende en aan de uitmonding met haar samengesmolten

;

die uitmonding nog voor het eerste vierde der vleugellengte en
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aldaar met een klein randdoorntje; de voorrand overigens zonder

uitstekende borstels (met eene sterke loupe ontdek-t men er eene

zeer korte borstelige beharing) ; radiaal- , cubitaal- en discoidaal-aderen

lang, recht, naar het eind een weinig uit elkander loopend, de

cubitaal-ader in de v'leugelspits uitmondende; de beide dwars-

aderen zeer ver van elkander geplaatst ; de middeldwarsader ligt

nog voor de uitmonding der subcostaal-ader en dus zeer dicht bij

den vleugelwortel ; de schijfdwarsader is recht, steil en dicht bij

den achterrand der vleugels; de middenste wortelcel is niet van

de schijfcel afgescheiden.

Apsinota pictiventris nov. sp.

Parva, cinerea; antennis, pedibus halteribusque flavescentibus

;

thorace lineato ; scutelli margine postico rufescente ; abdomine nigro-

picto; alis hyalinis. — 2 long, circa 5 mm. — PI. 11 , fig. 13.

Aangezicht roodachtig wit, in 't midden onder de sprieten ver-

donkerd; voorhoofd met breeden, grauwbruinen , in 't midden door

eene fijne lichtgrijze lijn gespleten en van voren boven de sprieten

roodachtigen langsband; de oogkanten met smallen witachtigen

zoom. Sprieten roodgeel, de sprietborstel zwart, aan den wortel

verdikt, van boven dichter dan van onderen gevederd. — Thorax

van boven grauwbruin, met vier fijne lichtere langslijnen; borsl-

zijden en heupen lichtgrijs; schildje grauwbruin met roodgelen

achterrand. — Achterlijf (fig. 14) grijs, van boven met fluweel-

zwarte teekening; deze bestaat uit een breeden achlerzoom der

ringen, die zich ter wederzijde nog naar voren uilbreidt en op de

drie eerste ringen een klein vlekje tegen den achterrand vrijlaat

;

de overblijvende lichte plekken worden door eene rugstreep in

tweeen gedeeld; aan het lichte gedeelte van den eersten ring

bevinden zich nog een paar zwarte zijvlekjes; aan de buikzijde

vei toonen zich eene langsslreep en de insnijdingen mede zwart. —
Pooten roodgeel; de spits der achterste dijen, benevens al de

tarsen bruinachtig. Kolfjes bleekgeel. Vleugels zuiver glasachtig.

Een 2 van Batavia (Piepers).
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e^
NIEUWE ARGENTIJNSCHE DIPTERA

VAN WIJLEN

Prof. H. WEYENBERGH Jr.,

BESCHREVEN door

F. M. VAN DEB, WULP.

Toen wijlen mijn hooggeachte en betreurde vriend , Prof. Weyen-

bergh, door eene ongeneeslijke kwaal aangetast, uit Argentina naar

herwaarts terugkeerde, bracht hij o. a. eene collectie insecten mede,

door hem gedurende zijn verblijf daar te lande verzameld. Hel

was zijn plan om, zoo hij hoopte, hier tot rust gekomen , dat

materiaal wetenschappelijk te bewerken en dienstbaar te maken

aan de bevordering van de kennis der entomologische fauna van

dat door de natuur zoo mild bedeelde land. Zijn spoedig gevolgde

dood heeft hem , helaas ! verhinderd dat voornemen ten uitvoer te

brengen.

De collectie bestaat hoofdzakelijk uit Coleoptera , Lepidoptera en

Diptera. Mevrouw de Wed. Weyenbergh was zoo goed, mij de

Diptera, die er zich bij bevonden, ten onderzoek toe te vertrouwen.

Ofschoon de toestand der voorwerpen veel te wenschen overliet ,
—

zij hadden door de reis geleden en waren, toen Weyenbergh te

Bloemendaal een pas opgebouwd huis had betrokken , nog al sterk

door schimmel aangetast, — is het mij toch mogen gelukken een

aantal ervan te herkennen. Er waren vele oude kennissen bij

,

die ik vroeger reeds in mijne opstellen over « Amerikaansche

Diptera » J
) had behandeld, maar ook verscheidene . die mij voor

1) Tijdschr. v. Entom. XXIV, p. 141, XXV, p. 77 en XXVI, p. 1.
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't eerst onder de oogen kwamen. Jammer, dat de vele kleinere

soorten geheel onkenbaar waren, deels door schimmel, deels ook

door de wijze van prepareeren , daar zij bijna zonder uitzondering

waren opgeplakt, eene methode, die althans voor kleine Diptera

geheel ongeschikt is.

Dat er weder verscheidene nieuwe soorten bij waren , laat zich

wel begrijpen, als men in aanmerking neemt, hoe weinig tot dusver

aan eene opzettelijke studie der Argentijnsche Diptera gedaan is J
).

Die nieuwe soorten zal ik trachten , in de volgende bladzijden

eenigszins kenbaar te beschrijven.

Alvorens echter hiertoe over te gaan , wensch ik eenige opmer-

kingen mede te deelen , waartoe een viertal exemplaren van Hermetia,

in de collectie aanwezig , mij aanleiding gaven. Van die exemplaren

heeft er een, en wel net kleinste, een bruinrood achterlijf en komt

volkomen overeen met een voorwerp in mijn bezit, door mij als

H. rujiveutris Fabr. gedetermineerd en waarvan ik melding maakte

in dit Tijdschrift, deel XXIV, p. 154, n°. 2. Twee andere exem-

plaren met een bepaald zwart achterlijf moet ik daarentegen on-

voorwaardelijk als II. illucens L. determineeren , en het vierde

exemplaar houdt, wat de kleur des achterlijfs betreft, het midden

tusschen die beide soorten. Buiten dit verschil in kleur, kan ik

geen andere onderscheidingskenmerken ontdekken.

Bij het genus Hermetia zijn de beide sexen niet zoo gemakkelijk

te onderscheiden als bij de meeste andere Stratiomyiden , omdat er het

in 't oog loopend sexueel verschil in den vorm van het voorhoofd niet

aanwezig is ; men moet dus de toevlucht nemen tot de uitwendige

genitalien, die trouwens ook niet bijzonder sterk ontwikkeld zijn.

Macquart heeft dit reeds opgemerkt {Dipt. ex.,I, 1, p. 176).

Nu is het mij bij nader onderzoek gebleken, dat mijn exemplaar

van II. rujiventris geen $ (gelijk ik 1. c. opgaf) maar een $

1) Dit bepaalt zich bijna alleen tot de familien der Culiciden, Bibioniden,

Anthraciden , Empiden en Asiliden , waarover de gebroeders Felix en Enrique

Lynch Arribalzaga verscheidene opstellen hehben geleverd in El Naturalista Ar-

gentina en in de Anales de la Sociedad cieniifica Argentina , opstellen die van zeer

grondige studie getuigen.



NIEUWE A.RGENTIJNSCNE DIPTERA. ^61

is i
), even als het bovenbedoelde A.rgentijnsche exemplaar met

bruinrood achterlijf. Daarentegen zijn rnijne exemplaren van H.

illucens , alsmede de drie andere voorwerpen , door Weyenbergh

medegebracht , alien vrouwelijk. Ik kom hierdoor tot het besluit , dat

de kleur van het achterlijf hier niet een specifiek , maar slechts een

sexueel verschil oplevert , waaruit volgt , dat //. rufiventris F. eigenlijk

niets anders zou zijn dan het $ van //. illucens L. , en dat zelfs

in de kleur van het achterlijf ook overgangen voorkomen , blijkens

een van Weyenbergh' s vrouwelijke exemplaren , waarvan het achter-

lijf niet zoo rood is als de mannelijke, maar ook niet zoo zwart

als de overige vrouwelijke voorwerpen.

De opmerking omtrent het bijeenhooren van deze beide soorten

is volstrekt niet nieuw, maar werd reeds vele jaren geleden door

Rondani gemaakt in Truqui's Studi entomol. , I (1848), p. 101;

doch zij werd weder tegengesproken door Bellardi, op grond dat

deze een aantal exemplaren van H. illucens uit Mexico , van beide

sex en, voor zich had, terwijl zijne voorwerpen van H. rufiventris

daarentegen alien van Brazilie alkomstig waren {Saggio di Ditterologia

Messicana, I, 1859, p. 26).

Bij de iZm;2^#-exemplaren van "Weyenbergh bevinden zich drie

aan spelden gestoken, pootlooze larven, die zeker wel daartoe

zullen behooren. Zooveel ik kan nagaan, is van de eerste toe-

standen van Hermetia weinig of niels bekend. Alleen vind ik door

Bellardi (1. c.) aangeteekend , dat. de larve van II. illucens dikwijls

in sekreeten voorkomt , en wordt door Brauer (Die Zweljlugler des

Kals. Museums zu Wien , III
,

p. 58) melding gemaakt van eene

larve van II. albitarsis F. uit Mexico, die in het museum te

Weenen bewaard wordt; volgens hem gelijkt zij op die van Sargus

,

doch is van achteren afgerond; ongelukkig ontbreekt aan dat

voorwerp de kop.

Al heb ik nu slechts gedroogde exemplaren ter beschikking,

sohijnt het mij niet ondienstig toe, hier van deze larven eenigszins

1) Of het in het Brusselsche museum aanwezige exemplaar van //. rufiventris
,

door mij ter aangehaalde plaats vermeld, ook ten onrechte als ecu ? is opgegeven
,

kan ik op dit oogenhlik niet nagaan.
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meer uitvoerig melding te maken. Zij zijn 12 mm. lang, hebben

den algemeenen Stratiomyiden-vorm en vertoonen , behalve den

kop, elf duidelijk afgescheiden ringen van ongeveer gelijke lengte,

de eersten smaller, de middelsten het breedst (zie PI. 9, fig. 1).

De kop (fig. 2) loopt naar voren spits toe, is ter wederzijde sterk

irigedrukt en in 't midden eenigszins verhoogd; nevens het in-

gedrukte gedeelte bevindt zich ter wederzijde een duidelijk uit-

puilend, rond oog; zoowel daarvoor als daarachter staan een paar

uitstaande borstelhaartjes. Het opgehoogde gedeelte loopt naar voren

spits toe en geheel van voren vertoonen zich daaraan een viertal

spits uitloopende tepelachtige uitsteeksels , waarvan de beide buitenste

,

grootere, de sprieten, en de beide binnenwaartscbe , kleinere, de

kaken schijnen te zijn. De voor- en achterkant der ringen is

een weinig opgehoogd en vormt als 't ware kielvormige lijsten,

welke dicht met korte haartjes bezet zijn. Overigens hebben de

ringen eenige afstaande lange borstelharen , zoowel op den rug als

in de zijden ; in de zijden van den tienden ring wordt het zijwaartsche

borstelhaar nog van een kleiner voorafgegaan ; de elfde of laatste ring

is langer dan de anderen en van achteren min of meer afgerond;

op den rug ervan vertoonen zich een paar ingebogen langsgroeven

en daartusschen nog een kleiner langsgroefje, alien naar achteren

in een punt samenloopende ; deze laatste ring heeft op den rug

geen borstels, maar wel een paar in elke zijde; geheel aan het

einde vertoonen zich een paar kleine stomp kegelvormige tepeltjes

,

elk met een paar lange borstelharen. Aan de buikzijde hebben de

ringen bijna dezelfde welving als op de rugzijde, terwijl ook daar

eenige borsteltjes te zien zijn, die evenwel korter zijn dan die op

den rug en in de zijden.

De kleur, zooals deze zich aan de gedroogde exemplaren voordoet

,

is een iets bruinachtig okergeel; de ingedrukte plekken op den

kop zijn donkerbruin, waartegen de lichte, iets glanzige oogen

duidelijk afsteken; een lichte band loopt ter wederzijde langs al

de ringen; de beharing en de borstels zijn alien geel.

Na deze uitweiding ga ik over tot de beschrijving der nieuwe soorten.
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1. Odontomyia altifrons n. sp.

Flava; antennarum articulo ultimo, macula verticis, thoracis

disco, maculis in abdominis segmentis 1 et 2 et fasciis latis in

segmentis sequentibus, omnibus nigris; scutello mutico; nervo

cubitali apice simplici. — $ long. 9,5 mm. — PI. 9, fig. 3, 4.

Roodgeel , met zwarte teekening. Kop (fig. 4) naakt , zeer gewelfd

;

oogen naar evenredigheid klein; schedel merkelijk boven de oogen

uitstekend; ocellenvlek zwart of althans bruinzwart ; voorhoofd met

nauwelijks merkbare langsgroef, van onderen plotseling vooruit-

springend; de sprieten op het voorste gedeelte ingeplant; ook het

aangezicht sterk uitstekend , aan den mondrand in 't midden met

een zwart vlekje ; het gedeelte van het achterhoofd , dat tegen den

thorax grenst , zwart. Sprieten zwart ; de beide eerste leden kastanje-

bruin; het eerste lid anderhalfmaal zoo lang als het tweede; het

derde lid iets langer dan de beide voorgaanden te zamen. Zuigsnuit

zwart. — Thorax op den rug in 't midden zwart, in den vorm

van drie aaneengehechte langsbanden , waarvan de middelste voor-

uitgeschoven en de beide zijwaartsche van voren afgerond zijn ; op

het donkere gedeelte zie ik overblijfselen van eene korte, licht-

gekleurde beharing. Schildje roodgeel zonder doornen ; achterrug

zwart; borst tusschen de voor- en middelpooten zwartachtig. —
De beide eerste achterlijfsringen in 't midden zwart , op den eersten

ring in den vorm van een paar ter wederzijde spits toeloopende

dwarsstrepen , op den tweeden ring als eene halfronde vlek tegen

den voorrand ; derde en vierde ring tegen den voorrand met breeden

zwarten zoom , die zich in 't midden naar achteren over de gelieele

lengte der ringen uitbreidt , zoodat slechts een paar afgerond drie-

hoekige, gele zijvlekken overblijven; vijfde ring zwart met gelen

achterzoom; buik eenkleurig bleekgeel. — Pooten roodgeel; aan

de dijen een spoor van donkere ringen; ook de spits der achter-

schenen verdonkerd; tarsen bijna zwart. — Vleugels met gele tint;

de dikkere aderen geelbruin ; cubitaal-ader ongevorkt; nit de dis-

coidaal-cel ontspringen drie langsaderen.

Een 5 , Cordova.



364 NIEUWE ARGENTIJNSCHE DIPTERA.

Deze en de beide volgende soorten onderscheiden zich door een

ongedoornd schiklje; zij beantwoorden dus niet aan het kenmerk,

waaraan de naam van het genus is ontleend ; doch daar zij overigens

al de kenmerken en ook den habilus ervan bezitten, schijnt er

geen reden te zijn, om ze generiek af te zonderen. Hetzelfde

negatieve kenmerk komt ook bij eenige andere soorten voor, met

name bij 0. nigrirostris Low uit Noord-Amerika {Cent. VI, n°. 19);

0. aterrima Walk, van Brazilie {Dipt. Saund. , II , 78) ; 0. exul

Walk., waarvan het vaderland niet bekend is (1. c. 79); en 0.

ntutlea m. van Ternate {Not. Leyd. Mus. , VII, G2, 9 N
<.

2. Odontomyia maculifrons n. sp.

Flava; antennis, macula verticis, maculis duabus frontalibus,

vittis tribus in thoracis dorso, maculis in abdominis segmentis 1

et 2 et fasciis latis in segmentis sequentibus, femorum tibiarumque

apice et tarsis totis, omnibus nigris; scutello mutico; nervo cubitali

apice simplici. — $ long. 9,5 mm.

Zeer verwant aan de vorige. Kop (PI. 9, fig. 5) met sprieten

en zuigsnuit eveneens gevormd en gekleurd; de ocellenvlek echter

van grooter uitbreiding ; het voorhoofd met duidelijke langsgroef

en ter wederzijde met eene zwarte vlek, die binnenwaarts een

staartje heeft; het zwarte vlekje aan den mondrand uit twee

knobbeltjes samengesteld. De drie zwarte langsbanden op den thorax

duidelijk afgescheiden ; de middelste begint geheel van voren en de

beide zijwaartsche zijn van voren geknot en iets afgerond; alien

worden zij naar achteren iets smaller; beharing van den thorax

lichtgrijs, zeer kort; schildje roodgeel, ongedoornd. Teekening des

achterlijfs ongeveer gelijk aan die van 0. altifrons, op den derden

on vierden ring komt de zwarte kleur niet geheel tot den achter-

rand. — Pooten roodgeel , de spitshelft der dijen en schenen

,

benevens de tarsen zwart. — Vleugels grauwachtig geel, met de

dikkere aderen geelbruin
;
cubitaal-ader ongevorkt ; uit de discoidaal-

cel ontspringen drie langsaderen.

Een ? , Cordova.
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3. Odontomyia nitidiceps n. sp.

Laete viridis ; capite nitido ; antennis , macula verticis , vittis

tribus in thoracis dorso , fasciisque latis abdominalibuc , nigris aut

nigro-fuscis ; scuteilo viridi, mutico; pedibus rufis, tarsis fuscis;

nervo cubitali apice furcato. — j long. 11 mm.

Van de beide vorigen door de lichtgroene kleur en den zeer

glanzigen kop onderscheiden. De vorm van den kop is ongeveer

dezelfde, doch het voorhoofd en de schedel zijn iets minder verheven
;

oeellenvlek groot, zwartbruin, niet scherp begrensd, maar in een

roodachtigen zoom wegsmeltend ; voorhoofd met eene in 't midden

afgebroken langsgroef, ter wederzijde met eene roodbruine, ver-

vloeiende vlek ; aan den mondrand twee zwartbruine, aaneenge-

hechte knubbeltjes; de mondrand en de kin met witachtige beharing.

Sprieten zwart ; het eerste lid kastanjebruin ; lengteverhouding der

leden als bij de twee vorige soorten. — Teekening en beharing

van den thorax als bij macullfrons , de zwarte langsbanden min

of meer roodbruin gezoomd ; borstzijden eenigszins glanzig ; tusschen

de middel- en achterheupen een roodgeel vlekje; schildje groen,

ongedoornd. — Achlerlijf met zwarte dwarsbanden , ongeveer gelijk

aan die der beide voorgaande soorten , doch over 't geheel minder

scherp begrensd. — Pooten roodgeel, de tarsen donkerbruin. —
Kolfjes lichtgroen. Vleu gels glasachtig, aan den voorrand geelachtig

;

de dikkere aderen geelbruin ; cubitaal-ader gevorkt ; uit de discoidaal-

cel ontspringen drie langsaderen.

Een 5, Cordova.

4. Pangonia lasiophthalma n. sp.

Thorace scutelloque nigris, subnitidis; abdomine testaceo , maculis

dorsalibus nigris; oculis hirsutis; antennis acuminatis, nigris,

articulo secundo et articuli tertii basi ferrugineis
;
pedibus testaceis

;

alis subhyalinis, costa flavescente; nervis transversis subinfuscatis

;

cellula submarginali externa appendiculata , cellulis posterioribus

omnibus late apertis. — ^ long. 9 mm. — PL 9 , fig. G.
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Kop iets breeder dan de thorax, bleek okergeel; aangezicht.

gewelfd, van boven voor twee derden met donkere beharing, in

"t midden met eene diepe en breede langsgroef; wangen en kin-

bakken breed; oogen van boven samenstootend , met fijn network

en dichte rosachtige ])ebaring; bijoogen duidelijk. Sprieten zoo

lang als de kop, dun en naar bet eind spits toeloopend; eerste lid

zwiirt, met lange en dichte, borstelige beharing; tweede lid kort,

roestkleurig; derde lid bijna dubbel zoo lang als de beide voor-

gaanden te zamen, aan den wortel roestkleurig, aan het einde

zwart. Zuigsnuit zwart, dubbel zoo lang als de kop; palpen bleek-

geel. — Thorax en schildje zwart , flauwglanzig ; borstzijden en

borst zwartachtig grijs; beharing geelachtig, met zwarte haren

gemengd, in de zijden langer en dichter. — Achterlijf spits ei-

vormig, bruingeel; de eerste ring, rugvlekken op den tvveeden en

volgende ringen alsmede de anus zwart; aan de middelste ringen

vertoonen zich in de zijden kleine zwarte dwarsstreepjes ; de

achterrand der tweede en volgende ringen heeft in sommige rich-

tingen een lichtgrijzen of witachtigen weerschijn; de beharing is

op den rug grootendeels donker, in de zijden en op den buik geel-

achtig, aan de laatste ringen bijna wit; zwarte borstelige haren

bevinden zich in de zijden van den eerslen , derden en vierden

ring. — Pooten slank , bruingeel , de tarsen iets donkerder ; dijen

en schenen dicht behaard , die beharing aan de achterste pooten

langer. — Kolfjes geelachtig. — Vleugels glasachtig, aan den voor-

rand met gele tint ; de dwarsaderen min of meer donker gezoomd

;

bovenarm der cubitaal-ader met een klein terugloopend adertje; al

de achtercellen breed geopend.

Een <?, Cordova.

5. Comastes bi color n. sp.

Rufus; thoracis dorso, maculis tribus in abdominis segmento

secundo, fasciisque in segmentis sequentibus, nigris; alis cineras-

centibus, basi costaque flavidis. — ? long. 8,5 mm. — PI. 9,

fig. 7, 8.
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Deze soort bezit in hoofdzaak de kenmerken van het g. Comastes

0. Sack.
(
Western Dipt.

,
p. 256) ; de kop is namelijk even breed

als de thorax en mist de dichte en alles bedekkende beharing,

welke wij aan de Bombglius-soorten gewoon zijn; terwijl het geheele

lichaam in de zijden nagenoeg evenwijdig is. Daar het eenige voor-

handen exemplaar nog al afgevlogen is en o. a. de beharing van

thorax en achterlijf mist, kan mijne beschrijving slechts onvol-

ledig zijn.

De kop (PI. 9, fig. 7) is okergeel, de beharing van het aan-

gezicht evenzoo gekleurd, met eenige donkere haren er tusschen.'

Sprieten zoo lang als de kop ; het eerste lid roodgeel , de volgende

leden bruin of bruinzwart. Zuigsnuit lang, ongeveer drie vierden

ter lengte van het lichaam ; de korte palpen okergeel. Thorax op den

rug zwart , in de zijden roodgeel en aldaar met gele beharing

;

schildje groot , gewelfd, roestkleurig. Achterlijf eivormig, naar het

eind spits toeloopend , roestkleurig ; eerste ring tegen het schildje

zwart gezoomd; tweede ring evenzeer met een zwarten voorzoom,

die een drietal tanden uitstoot en daardoor het aanzien van drie

vlekken aanneemt; de drie volgende ringen met een zwarten voor-

zoom, welke echter den zijrand niet bereikt; die van den vierden

ring is het smalst, die van den vijfden het breedst. — Pooten

roodgeel, de laatste tarsenleden verdonkerd; dijen en schenen met

fijne zwarte borsteltjes, welke aan de achterpooten het duidelijkst

zijn. — Kolfjes bleekgeel. — Vleugels (fig. 8) grauwachtig, aan

den wortel en den voorrand met bruingele tint ; het aderbeloop

verschilt in zoover van dat van C. robustus 0. Sack, dat de oor-

sprong van den bovenarm der cubitaal-ader niet aan-, maar een

weinig voor het punt ligt, waar de eerste achtercel gesloten is.

Een $ , Cordova.

6. Exoprosopa extensa n. sp.

Nigra, pilis pallide flavis vestita, pilis in abdomine maculatim

dispositis ; alis
,

praeter marginem latum posteriorem et apicem

hyalinos, nigricantibus ; termino coloris obscuri profunde sinuato,

fere bidentato. — (??) long. 6 mm. — PL 10, fig. 1.
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Behoort tot de verwantschap van E. maldonadensis Macq. (Dip/,

ex. supp. 4. 107. 60. pi. 10, f. 6 en TijdscJu: v. Ent. , XXIV,

pi. 15, f. 14). Zwart; voorhoofd met fijne zwarte beharing; die

van den halskraag en van de zijden van den thorax bleekgeel; ter

wederzijde voor de implanting der vleugels enkele zwarte borstels.

Achterlijf met dichte, plat liggende bleekgele beharing, die op

elken ring drie plekken vrijlaat, waardoor het achterlijf een gevlekt

aanzien krijgt; in de zijden is de beharing van den eersten ring

witachtig, die van de volgende ringen donker. — Pooten donker-

bruin, aan de achterste pooten de dijen en het begin der schenen

geelbruin. Kolfjes brnin, de knop aan het einde bleekgeel. —
Vleugels (PI. 10, fig. 1) in aderbeloop en teekening met die van

E. maldonadensis overeenkomende; het zwartbruine gedeelte heeft

echter eene veel ongelijker begrenzing; uit de binnenste sub-

marginaal-cel namelijk breidt het zich naar onderen uit tot in de

spits der schijfcel en treedt dan plotseling terug, om wederom

vooruit te springen in de wortelhelft der vierde achtercel; op de

dwarsaderen bevinden zich lichtere plekken.

Een ?'?, Cordova.

7. Psilocephala costata n. sp.

Ginerea; capite argenteo; thorace vittis tribus fuscis; abdomine

argenteo-sericeo; pedibus halteribusque piceis; alarum costa infus-

cata. — $ ? long. 7,5 mm.

Te oordeelen naar Wiedemann's beschrijving verwant aan diens

Thereva (Psilocephala) senilis, doch onderscheiden door den donkeren

voorrand der vleugels.

«?. Voorhoofd en aangezicht zilverwit ; achterhoofd lichtgrijs , van

boven tegen de oogen met een krans van zwarte borsteltjes; kin-

baard wit; sprieten en monddeelen zwart of bruinzwart. Thorax

aschgrauw , van boven met drie donkere langsbanden , in de zijden

en aan den achterrand van het schildje met enkele zwarte borstels

;

borstzijden lichtgrijs. Achterlijf slank, naarmate het licht er op valt

donkei"grijs met witte insnijdingen of zilverwit met zwartachtige
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insnijdingen ; hypopygium donkerbruin , de bovenste aanhangsels

roodachtig, de onderste zwart, alien met vrij lange zwarte borstel-

haren. Pooten en kolfjes pekbruin. Vleugels grijsachtig, aan den

voorrand met donkerbruinen , niet scberp begrensden zoom ; de

bovenarm der cubitaal-ader voor hare uitmonding sterk ingebogen

en de vorkcel wijd geopend.

Een niet zeer gaaf en koploos 5, dat, blijkens de vleugels,

stellig tot dezelfde soort behoort, heeft lichtere, geelbruine pooten.

Cordova.

8. Psilocephala rubida n. sp.

Tota rufescens; alarum nervis longitudinalibus flavis, transversis

fuscis. — $ % long. 8 mm.

Eenkleurig roodgeel , 00k de sprieten
,
pooten en kolfjes , hoogstens

de thorax van boven een weinig gebruind; borstels in de zijden

en aan den achterrand van den thorax donkerbruin; achterlijf van

het $ met uitstaande, roodgele, vrij dichte beharing; de genitalien

weinig uitstekend. Vleugels met bruingele, langs den voorrand

krachtiger tint , de langsaderen geel , de dwarsaderen donkerbruin

;

bovenarm der cubitaal-ader weinig gebogen.

Een paartje, Cordova.

9. Psilopus cilitarsis n. sp.

Nitido-viridis, chalybaeo micans; abdomine fasciis sat latis

nigris; antennis nigris, seta subapicali elongata; pedibus nigris,

tibiis flavis, femoribus subtus albo-pilosis , tibiis tarsisque inter-

mediis extus nigro-ciliatis ; tarsorum posticorum articulis 3 et 4

subdilatatis ; alis fasciis duabus fuscis, antice connexis. — $ long.

G mm.

Prachtig metaalachtig groen, ten deele met staalblauwen weer-

schijn. Aangezicht van boven verbreed, naakt, met witachtige

bestuiving ; voorhoofd en schedel staalblauw , mondrand met zwarte

borstels; kinbaard wit. Sprieten zwart, het tweede lid van boven
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en van onderen met een slevigen borstel; de subapicale spriet-

borstel ongeveer driemaal zoo lang als de kop. Aan den acbterrand

van den thorax en aan het schildje neemt de staalblauwe kleur de

overhand ; de borstzijden hebben eene zilverwitte bestuiving. Achter-

lijf met vrij breede zwarte insnijdingen, in de zijden met uitstaande

zwarte borstels ; hypopygium zwart , de buitenste aanhangsels geel.—
Pooten zwart; de voorste knieen en al de schenen roodgeel; de

heupen wit bestoven , de voorheupen met zwarte borstels ; dijen

van onderen met witte haren ; voorschenen van achteren met vier

zwarte borstels; aan de middelpooten de schenen en de drie eerste

tarsenleden buitenwaarts zeer fijn en dicht, zwart bewimperd ; aan

de achterpooten de schenen rondom met korte , dichte , zwarte

beharing , en de beide voorlaatste tarsenleden een weinig verbreed. —
Kolljes bleekgeel; vleugelschubben zwart behaard. — Vleugels glas-

achtig , voorbij het midden met twee donkerbruine banden , die aan

den voorrand verbonden zijn, doch den achterrand niet volkomen

bereiken ; de eerste loopt over de achterdwarsader, de tweede over

den sterk ingebogen bovenarm der discoidaal-ader; aan den voor-

rand is de bruine kleur tot aan de vleugelspits uitgebreid.

Een c?, Cordova.

10. Sail crop us cinereicollis n. sp.

Ex viridi cinereus; abdomine basin versus flavo; antennis rufes-

centibus; pedibus pallide flavis, tarsorum intermediorum valde

tenuium articulis duobus ultimis nigris, dilatatis. — S long. 3,5 mm;

Aangezicht lijnvormig; sprieten roodgeel, het derde lid bruin-

achtig. Thorax aschgrauw, van boven met nauwelijks iets groene

tint; achterlijf slank, aan den wortel roodgeel, naar achteren

grauwachtig bruin ; voorste aanhangsels van het hypopygium zwart

en naakt, de achterste tepelvormig, bleekgeel, met zwartachtige

haren. Pooten lang en dun, met de heupen bleekgeel; aan de

voortarsen de twee of drie laatste leden bruin; middeltarsen zoo

lang als de schenen en zeer dun, behalve de beide laatste leden,

die verbreed en zwart zijn; aan de achterpooten de dijen zoo lang
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als het achterlijf, iets gebogen en aan de spitshelft een weinig

dikker, de schenen langer dan de dijen en met korte zwarte

borsteltjes , de tarsen, die donkerbruin zijn, nauwelijks half zoo

lang als de schenen. — Kolfjes bleekgeel. — Vleugels met grauwe

tint; het laatste gedeelte der discoidaal-ader is zacht opwaarts ge-

bogen en loopt verder evenwijdig met de cubitaal-ader.

Een c? , Cordova.

11. Eristalis congruus n. sp.

Niger, nitidus, facie concolore; antennarum articulo tertiorufo,

seta nuda; scutello rubro; abdominis segmento secundo maculis

duabus lateralibus testaceis margineque postico luteo, segmentis

tertio et quarto margine postico luteo, in medio dilatato; pedibus

nigris, genubus, tibiis intermediis et tarsis omnibus runs; pedum

posticorum femoribus tibiisque dilatatis, nigro-ciliatis ; alis hyalinis

,

basi maculaque costali infuscatis. — $ long. 15,5 mm.

Uit de verwantschap van E. tenux. Glanzig zwart; aangezicht

met nauwelijks eenige lichte bestuiving; voorhoofd zwart behaard;

oogen met korte beharing; sprieten roodgeel, de beide wortelleden

zwartbruin; sprietborstel naakt. Thorax van boven met korte en

dichte okergele beharing; schildje bruinrood, de beharing als op

den thorax, maar iets levendiger geel, die aan den achterrand

zwartachtig. Achterlijf kegelvormig; tweede ring met driehoekige

bruingele zijvlekken en, evenals de beide volgende ringen, met een

heldergelen achterzoom; deze zoom aan den tweeden ring zeer smal

,

aan den derden in 't midden iets verbreed en aan den vierden

nog sterker verbreed. Pooten zwart; de middelschenen , de voor-

en achterknieen en al de tarsen roodgeel; de voorste dijen hebben

van boven en van onderen eene korte zwarte beharing; dergelijke

beharing ook aan de buitenzijde der voorste schenen, die aan de

middelschenen echter niet zwart, maar geelachtig; aan de achter-

pooten de dijen en de eenigszins gebogen schenen breed en plat,

ter wederzijde dicht met zwarte haren gewimperd. Vleugels glas-

achtig, aan den wortel bruin en met eene niet scherp begrensde
?
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bruinachtige vlek in 't midden onder den voorrand en over de

dwarsaderen.

Een $
,
prov. Tucuman, Argentina.

12. Pterallastes nubeculosus n. sp.

Fusco-niger ; antennis cum seta , femorum apice , tibiis tarsisque

rufescentibus; oculis valde pilosis; fronte, thorace, scutello et ab-

domine pilis densis ochraceis vestitis; alis hyalinis, basi et costa

cinereo-nebulosis. — $ 7,5 mm.

Behoort naar de generieke kenmerken tot het geslacht Pterallastes

Low en schijnt zelfs tamelijk verwant aan de Noord-Amerikaansche

Ft. lituratus Low , doch niettemin in vele opzicbten daarvan onder-

scheiden.

Grondkleur bruinzwart, glanzig, die van bet scbildje bruinrood.

Aangezicht met bleekgele bestuiving, die de duidelijke gezichtsbult

en den mondrand vrij laat, aan de kanten met evenzoo gekleurde

beharing; schedeldriehoek zeer klein; oogen behaard; achterboofd

tegen de oogen met bleekgele bestuiving, de bebaring van dezelfde

kleur , van boven donkerder. Sprieten roodbruin , de sprietborstel

lichter. Voorboofd, thorax en schildje met vrij dichte, helder

okergele beharing; gelijke beharing op het achterlijf, het meest in

de zijden en aan den achterrand der ringen; anus naar den buik

omgebogen. Pooten zwartbruin ; de spits der dijen , de schenen en

de tarsen lichter, bijna roodgeel; achterdijen in het midden verdikt,

achterschenen gebogen. — Kolfjes geel. Yleugels glasachtig, aan

den wortel en den voorrand wolkig roodachtig grauw.

Een <?, prov. Tucuman, Argentina.

13. Spilomyia g ratios a n. sp.

Antennis cum seta rufescentibus; capite luteo, fronte supra an-

tennas strigis duabus nigro-fuscis ; thorace rubro-flavo , nigro-variato

;

abdomine nigro, segmento primo basi excepta, maculis duabus

triangularibus in segmento secundo, fascia integra in medio seg-
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mentorum 3 et 4, lituraque postica segmentorum 2—4, omnibus

flavis; pedibus flavis, anticorum tibiarum apice intus et tarsorum

articulis tribus primis nigris ; alis limbo antico ex rufo fusco. — $

long. 13,5 mm. — PI. 10, fig. 6, 7.

Kop geel; aangezicbt glanzig; voorhoofd naar achteren versmald

;

het uitstekende gedeelte, waarop de sprieten zijn ingeplant, met

glanzig bruinen rand en twee langwerpig vierkante zwartbruine

vlekjes; ocellenvlek zwart; de opgewipte mondrand van boven rood-

bruin. Sprieten roodbruin , met roodgelen rugborstel. — Thorax rood-

geel, met drie zwarte langsbanden, de middenste geheel van voren

beginnende, doch van achteren afgeknot; de beide zijbanden van

voren afgekort, aan den dwarsnaad afgebroken en van achteren

schuin afgesneden , waardoor eene driehoekige plek voor het schildje

wordt opengelaten, die in 't midden weder eene zwarte driehoekige

vlek bevat ; boven en onder den vleugelwortel is eene schuine

,

roodbruine langsstreep. Schildje geel , in 't midden zwart. Achter-

lijf niet breeder dan de thorax, zwart met de volgende teekening:

eerste ring, met uitzondering van de basis, geheel geel; tweede

ring ter wederzijde met eene groote , driehoekige gele vlek , waardoor

in 't midden een groote zwarte driehoek overblijft, en met een

smallen gelen achterzoom; aan den derden en vierden ring een

dergelijke achterzoom en over het midden een doorloopende gele

dwarsband; buik en anus bruingeel. — Pooten geel, aan de voor-

pooten de spitshelft der schenen tegen den binnenkant, alsmede

de tarsen zwart of zwartbruin; aan de achterpooten (fig. 7) de

dijen verdikt , duidelijk gebogen en van onderen bij het einde met

een dubbel tandje, de schenen gebogen; de klauwtjes van al de

tarsen fijn
,
geel met zwarte spits. — Kolfjes geel. Vleugels grauw

,

aan den wortel en den voorrand roodachtig bruin; deze kleur

wordt van achteren aanvankelijk begrensd door de discoidaal-ader,

vervolgens door de hier zeer duidelijke bastaard-ader en bij de

vleugelspits door de cubitaal-ader; het laatste gedeelte der posticaab-

ader, voorbij hare verbinding met de anaal-ader, is evenwijdig

met den vleugelrand omgebogen.

Een ? ,
prov. Tucuman , Argentina.
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14. Lepidomyia ortalina n. sp.

Nigra, nitida; antennis rufescentibus; thoracis parte postica squa-

mulis flavis aspersa; femorum basi tarsorumque articulis tribus

primis rufis ; alis flavescentibus, nubecula subcostali. — ? long.

5 mm. — PI. 10, fig. 2, 3 (kop van ter zijde), 4 (kop van

voren), 5 (vleugel).

Glanzig zwart; de thorax van boven fijn bestippeld en daardoor

doffer, van achteren voor het schildje met dichte , okergele, schub-

achtige , de grondkleur bedekkende beharing (wellicht is dergelijke

beharing op den geheelen rug voorhanden geweest, maar afge-

wischt). Ocellenknubbel groot en hoog. Sprieten zoo lang als de

kop, roodgeel, het derde lid eenigszins bruinachtig. Schildje ge-

zwollen , kegelvormig schuin opgericht. Pooten zwart , de dijen

aan den wortel , de voorste knieen en al de tarsen , met uitzonde-

ring der beide laatste leden , roodgeel; de dijen vrij dik, de achter-

dijen van onderen kortborstelig ; achterschenen iets gebogen, naar

het einde verbreed. Kolfjes geel. Vleugels (fig. 5) met geelbruine

tint , aan de spits donkerder ; mediastinaal-cel roodgeel ; eene bruin-

achtige schaduw aan den voorrand ter plaatse waar de hulpader

eindigt en zich uitbreidende over het punt wnar de cubilaal-ader

uit de radiaal-ader voortspruit.

Een 2, Cordova.

In habitus is deze soort niet ongelijk aan sommige Ortalinen:

van daar de naam.

De Noord-Amerikaansche L. calopus Low {Cent. V. 38) heeft

den thorax en het schildje met witachtige schubben bedekt en

voorts de basis der schenen en de eerste tarsenleden wit. Bij

de bovenbeschreven nieuwe soort is de bastaard-ader tusschen de

cubitaal- en discoidaal-ader (het bijna altijd aanwezige kenmerk

der Syrphiden) zoo goed als ontbrekend. Of dit bij L. calopus ook

het geval is? In Low's beschrijving wordt daarover bet stil-

zwijgen bewaard. Dit negatieve kenmerk schijnt verwantschap aan

te duiden met Chrysogaster
7

waar ook soms de bastaard-ader

nauwelijks is aangeduid.
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15. Melano stoma punctulata n. sp.

Nigro-viridis ; facie in conum producta, viridi-grisea, crebre

nigro-punctata; antennis fuscis, latere interno rufescentibus; ab-

domine nigro, segmentis 2°, 3° et 4° maculis duabus flavis; pedibus

anterioribus rufis, tarsorum articulis ultimis fuscis
;

pedibus posticis

fusco-nigris, genubus rufis; tibiis anticis in $ extus setulosis; alis

hyalinis, cellula mediastina flavescente. — j* $ long. 8 mm.

Verwant aan M. tigrina 0. Sack.
( West. Dipt. 323) , waarvan

ik door de goedheid van Dr. Williston een <? bezit van Californie.

De nieuwe soort heeft het aangezicbt van onderen sterker , meer

kegelvormig vooruitstekend en onderscbeidt zich verder door de

niet olijfgroene, maar gele teekening des achterlijfs en door de

grootendeels roodgele kleur der voorste dijen.

Aangezicht glanzig groenachtig grijs , dicht met ingedrukte stippen

bezet, eene middenstreep en de matig verbeven gezichtsknubbel

glanzig zwart; voorhoofd grauwzwart , bij het <? driehoekig met

zwartachtige beharing , bij het $ breed , naar achteren iets versmald

,

naakt. Sprieten bruinzwart, aan den binnenkant roodachtig. Thorax

en schildje donker metaalachtig groen, met korte, doch vrij dicht

e

bleekgele beharing. Achterlijf lang gestrekt , fluweelzwart ; detweede,

derde en vierde ring elk met twee roodgele , niet s^herp begrensde

vlekken, tegen den voorrand geplaatst, doch den zijrand niet be-

reikende; de achterzoom van den vierden ring en de vijfde ring

geheel glanzig groenzwart. — Pooten roodgeel, de heupen, de

wortel der dijen en de laatste tarsenleden zwartbruin; aan de

achterpooten is die kleur zoodanig uitgebreid , dat bijna alleen de

knieen roodgeel zijn; de voorschenen hebben bij het $ aan

de buitenzijde eene rij stevige, eenigszins gebogen

zwarte borstels (het $ van 31. tigrina heeft aldaar slechts

eenige langere fijne haren). — Vleugels glasachtig, de mediastinaal-

cel geelachtig.

Beide sexen, Cordova.

Reeds vroeger had ik van deze soort een paar exemplaren in

mijn bezit, doch aarzelde haar als n. sp. te beschrijven omdat ik
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steeds hoopte haar onder de reeds beschreven soorten te zullen

aantreffen, en ik aanvankelijk niet op de zeer karakteristieke voor-

schenen van het $ had gelet.

16. Bacha tricincta n. sp.

Gapite flavo , fronte nigro-punctata ; thorace opaco fusco ; antennis

,

pleuris scutelloque testaceis; abdomine nigro, segmentis 1° et 2°

triangulis lateralibus , 3° , 4° et 5'' cingulis angustis flavis
;
pedibus

anticis flavis, posterioribus fuscis; alis fuscis. — $ long. 11 mm.

—

PI. 10, fig. 8.

Van steviger vorm dan de meeste andere soorten van het genus.

Aangezicht geel
,
gewelfd , doch de gezichtsbult weinig uitkomende

;

voorhoofd bruingeel, naar achleren verdonkerd, boven de sprieten

met eene glanzig zwarte stip, de beliaring zwart. Sprieten roodgeel

,

de beide wortelleden en de bovenzijde van het rondachtige dei'de

lid zwartbruin. Zuigsnuit zwart , aan het uiteinde bruingeel. —
Thorax dot zwartbruin , de schouderknubbels , de borstzijden, het

schildje en eene vlek ter wederzijde ervoor, vuilgeel. — Achterlijf

aan de basis slechts weinig versmald, plat, zwart met roodgele

teekening; deze bestaat in driehoekige zijvlekken op den eersten

en den tweeden ring, en drie gelijk breede dwarsbanden , de eerste

ongeveer in 't midden van den derden ring, de tweede iets voor

het midden van den vierden ring en de laatste tegen den voorrand

van den vijfden ring; ook op den buik is deze teekening, doch

minder volkomen , aanwezig. — Voorpoolen geel, met de twee of

drie laatste tarsenleden donkerbruin; achterste pooten bruin, de

middelschenen min of meer roodgeel. — Kolfjes geel. Vleugels zoo

lang als het achterlijf, bruin en vooral aan den voorrand ver-

donkerd.

Twee mannetjes, provincie Tucuman, Argentina.
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Gelijk ik in onzc jongste Wintervergadering (zie biz. cxxiti)

opmerkte, is in de insectenbezendingen , die uit verre gewesten

tot ons komen , de zoo interessante orde der Diptera steeds zeer

schaars vertegenwoordigd , en toch blijkt uit enkele voorwerpen,

die soms in een verborgen hoekje tusschen groote collectien Lepi-

doptera of Coleoptera worden overgebracht , de ontzaglijke rijkdom

der natuur, ook wat Diptera betreft, in tropische gewesten, als

zelfs die weinige exemplaren telkens soorten aan bet licht bren-

gen , die tot dusver onbekend waren.

Mijne entornologische vrienden hebben de goedheid , wat zij aan

Diptera ontvangen, al is het nog zoo weinig, steeds ter mijne

bescbikking te stellen , en ik tracht dan met de hulpmiddelen

,

die mij ten dienste staan, de voorwerpen te determineeren. Voor

zoover ik die uit de bestaande litteratuur kan herkennen, teeken

ik de vindplaatsen aan en waar ik eenige zekerheid meen te heb-

ben, dat de soorten aan mijne voorgangers nog onbekend zijn

gebleven, maak ik eene beschrijving en somtijds eene atbeelding.

"Wat nu met deze aanteekeningen , beschrijvingen en afbeel-

dingen te doen? — Als ik gevolg gaf aan de klachten, die vaak

worden aangeheven , dat ge'isoleerde publicatie van nieuwe ge-

slachten en soorten niets dan verwarring sticht en het werk van

den toekomstigen monographist verbazend bemoeielijkt , dan zou ik

Tijdsclw. v. Entom. XXXIV (1891). 13
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alles eenvoudig in portefeuille moeten houden. Maar zoo doende zal

mijn arbeid vergeefs zijn geweest. Immers hij , die later eenig

onderdeel der Dipterologie monographisch wil bewerken , zal dan

gebeel onkundig blijven van de soorten, die mij bekend zijn ge-

worden, tenzij nieuwe exemplaren ervan hem onder de oogen

komen , wat zeker niet altijd het geval zal wezen. Wei zal ,
—

en dit zou men mij hier kunnen tegenwerpen , — de voorbe-

reiding van zulk een werk medebrengen , dat zooveel mogelijk de

typische exemplaren in verschillende collectien worden onderzocht.

Maar hiertoe zal men veeleer komen voor de soorten van welke

beschrijvingen zijn gepubliceerd , daarentegen niet licht voor die,

waarvan de naam alleen «in litteris » bestaat; en als men daarbij

in aanmerking neemt , hoe vooral kleinere Diptera blootstaan

aan vergankelijkheid, dan zullen misschien eerst na verloop van

menige tientallen jaren sommige geslachten en soorten tot hun

recht komen, die eigenlijk toch sinds lang bekend waren. Boven-

dien kunnen opgaven omtrent reeds beschreven soorten al aan-

stonds bijdragen leveren tot de kennis van hare geographische ver-

spreiding of bestaande synoniemen aan het licht brengen.

Ik ben daarom tot het besluit gekomen, om, ongeacht de

bezwaren die er uit kunnen voortvloeien , eenige in den laatsten

tijd gemaakte aanteekeningen en beschrijvingen niet langer onder

mij te houden. Het zijn de uitkomsten deels van eene kleine ver-

zameling Diptera, door Baron von Nolcken in nieuw Grenada

bijeengebracht en in het bezit van het Kon. Zool. genootschap

Natura Artis Magistra, deels van eenige voorwerpen , door de heeren

Piepers en Lucassen van Java overgezonden , en die zich in mijne

collectie bevinden.

Nogmaals zij hier hulde gebracht aan de drie genoemde heeren,

die bij het verzamelen van insecten ook aan de Diptera niet alle

opmerkzaamheid hebben ontzegd.
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Sciara americana Wied. , Dipt. exot. I
, p. 33 , n°. 1

;

Aussereur. Zweifl. I, p. 68, n°. 2.

Een $>, Nieuw Grenada (von Nolcken), in het, Museum van

Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Tipula ornaticornis, n. sp. $.

Rufa opaca; thorace substriato; abdomine linea dorsali lineis-

que duabus lateralibus fuscis ; antennis (articulis basalibus exceptis)

palpisque nigris ; alis fusco-nebulosis ; <? antennis elongatis , arti-

culis quatuor et sequentibus nodulis basalibus instructis.

Long. 12,5 mm.

Roodgeel; voorhoofd, rug van den tborax en achterrug eenigs-

zins grauwachtig; op den tborax vier langsstrepen , die echter

slecbts weinig donkerder zijn dan de grondkleur. Aangezichts-

snuit langer dan de doorsnede der .oogen; palpen zwart, de drie

eerste leden van gelijke lengte, het laatste lid dunner en ander-

half maal zoo lang als elk der vorigen. Sprieten (PI. 12, fig 1)

dubbel zoo lang als de kop en thorax te zamen; de beide wortel-

leden geel; het eerste vrij dik, het tweede kort, bekervormig;

het derde cylindrisch , langer dan de volgenden en even als deze

zwart ; het vierde lid en al de verdere leden hebben aan de onder-

zijde den wortel tot een knopje verdikt en van een lang borstel-

haar voorzien; dergelijke borstelharen bevinden zich ook aan de

bovenzijde. Achterlijf met eene bruine rugstreep en eene dergelijke

aan den zijnaad; maniielijke geslachtsdeelen (fig. 2) matig dik;

de onderste tangarmen groot, aan den wortel met een kort- en

boven aan de buitenzijde met een langer, behaard tepeltje; de

laatste lijfsring van onderen in eene doornachtige punt geeindigd.

Pooten roodgeel, de dijen aan de spits bruin. Kolfjes bruinachtig,

met gelen steel. Vleugels grauwbruin, wolkig, aan de spits het

donkerst , aan den wortel en in de voorrandcel geel , de randvlek

bruin ; lichte plekken vertoonen zich inzonderheid voorbij de rand-

vlek , aan de basis der eerste achtercel , in de onderste helft der

vijfhoekige schrjfcel en van daar streepvormig voortgezet in de vierde



196 EENIGE UITLA.NDSCHE DIPTEBA.

achtercel; de arnien der vorkcel aan de vleugelspits zijn ongeveer

driernaal zoo lang als de steel.

Drie gelijke mannelijke exemplaren van Nieuw Grenada (von

Nolcken) in het Museum van Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Pachyrhina immaculata, n. sp. , <?
!

).

Parva, flavo-rufa; thorace fere immaculato; abdomine stria dorsali

lineisque duabus lateralibus nigris , segmentis duobus ultimis nigro-

fuscis; alis obscure cinereis , stigmate fusco; cellula posteriori

secunda sessili.

Long. 9,5 mm.

Sprieten zoo lang als kop en thorax te zamen , zwart , met de

beide wortelleden geel; de middelste geesselleden aan wortel en

uiteinde een weinig verdikt; palpen geelbruin. Kop en thorax

helder geelrood; de gewone zwarte thorax-strepen nauwelijks door

eene iets bruinachtiger tint aangeduid ; borstzijden eenkleurig

helder okergeel, de voorste achterlijfsringen van dezelfde kleur

als de thorax; de verdere ringen worden langzamerhand meer

bruinachtig, de beide laatste ringen zelfs zwartbruin; op de lichte

gedeelten vertoont zich eene bruine rugstreep en ter wederzijde

langs den zijnaad eene zwartbruine lijn
;

geslachtsdeelen weinig

ontwikkeld , van boven met een paar gele schubben , wier uit-

einde spits toeloopt en iets omgebogen is. Pooten bruinzwart , met

de heupen en wortel der dijen geel. Kolfjes geel. Vleugels bruin-

grauw, sterk iriseerend; de bruine randvlek vrij groot, eenigszins

vierkant; de tweede achtercel aan haren wortel in aanraking met

de schijfcel.

Een enkel mannetje, Java (Piepers).

Libnotes poeciloptera Ost. Sack., Ann. Museo civ. Genova,

XVI, p. 403.

Een $, Java (Piepers). Het door Baron Osten Sacken beschre-

ven exemplaar , ook een <? , was van Sumatra.

1) Bij het vertoouen van het voorwerp in de vergadering noemde ik de

soort ten onrechte P. ins'vjnata.
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P I e c i a c o n c o I o r , n. sp. , <? ?.

Tota, cum antennis, palpis, pedibus halteribusque , nigra; alis

nigricantibus , in regione costali obscurioribus.

Long. 6,5 mm.

Oogen naakt, in het $ van boven over bijna de geheele lengte

aaneengesloten , zoodat slechts een zeer klein driehoekje boven de

sprieten als voorhoofd overblijft; bij het $ de oogen door het breede

voorhoofd gescheiden; ocellen-knobbel sterk verheven. Sprieten niet

langer dan de kop, met vrij dichte beharing; de palpen mede

behaard, de vier leden ongeveer gelijk lang. Achterlijf kort be-

haard, bij het <? slank, bij het ? breeder en platgedrukt. Pooten

met dichte uilstaande beharing; aan de achterpooten de dijen aan

de wortelhelft dun, aan de spitshelft dikker, ook de schenen naar

het einde, alsmede het eerste tarsenlid verdikt. De bovenarm der

cubitaal-ader is langer en meer horizontaal dan in Plecia rujieollis

Fabr. van Zuid-Amerika , doch korter dan in de Oost-Indische PL

melanaspis Wied. ; de vork der disco'idaal-ader is kort gesteeld.

Een enkel paartje van Nieuw Grenada (von Nolcken) in het

Museum van Natura Artis Magistra le Amsterdam.

Bij de bestemming dezer soort zou misschien Peuthera nigra

Phil. (Verhandl. Zool. hot. Ges. Wien, XV, 1865, p. 640, pi. 24,

fig. 18) in aanmerking kunnen komen. De door Philippi aange-

geven kenmerken van het geslacht Penthera en ook zijne korte

diagnose van de soort zijn althans van toepassing. Wat mij evenwel

weerhoudt , om beiden als identiek te beschouwen , is hetgeen

Philippi zegt van de vleugeladeren , dat namelijk de eerste ader,

die uit de mediastinaal-ader ontspruit (mijne cubitaal-ader) bijzonder

dik is; ook in zijne afbeelding zijn de vleugeladeren als zeer ver-

schillend in dikte aangeduid ; terwijl in de exemplaren , die ik voor

mij heb, al de vleugeladeren nagenoeg van gelijke stevigheid zijn.

—

Het generiek verschil tusschen Peuthera en Plecia komt mij overigens

al zeer onbeduidend voor.

Haematopota cingulata Wied. Ausserewr. ZtoeijL I,

p. 216, n°. 5.

Een ? , Kemanglen , Dec, Java (Lucassen).
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Mochtherus striatus, n. sp., 3.

Cinereus; thorace vitta media integra maculisque diiabus fuscis

;

antennis nigris; mystace albo; pedibus fulvis, femoribus posteri-

oribus at apicem et superne nigris , tibiis posticis fuscis , tarsis

posticis nigris; alarum apice dilute fusco.

Long. 16,5 mm.

Voorhoofd en aangezicht zijdeachtig geelwit, nauwelijks bait zoo

breed als de dwarsdoorsnede der oogen ; het aangezicht van

onderen lets breeder en daar in geringe mate vooruitstekend

;

knevelborstels en kinbaard wit. Sprieten zwartbruin, het eerste

lid het langst en even als het tweede borstelig; het derde lid

slechts weinig korter dan het eerste , spits toeloopend , de eind-

borstel bijna zoo lang als de spriet. Zuiger glanzig zwart; ook de

kleine palpen zwart , aan het eind met donkere borsteltjes. —
Thorax aschgrauw, van boven lichter; de zwartbruine middenband

scherp afgescheiden , naar achteren smaller en zich daar in eene

meer algemeene donkerbruine grondkleur verliezende; ter weder-

zijde van den band vertoonen zich bruine vlekken voor en achter

den dwarsnaad, aan de schouders en voor den vleugelwortel ; al

deze vlekken veranderen echter naarmate het licht er op valt;

geheel van voren gezien , worden sommigen lichtbruin met zwart-

achtigen voorzoom. Schildje grauwbruin. Het voorste gedeelte van

den thorax is zoo goed als naakt; de borstels achter den dwars-

naad en aan het schildje zwart. — Achterlijf bruingrauw, iets

glanzig, van boven tegen den voorkant der ringen donkerder;

genitalien (PI. 12, fig. 3 en 4) lang en slank; de tangarmen

glanzig zwart, zoo lang als de drie laatste lijfsringen te zamen;

tusschen de tangarmen bevindt zich een naar boven gerichte tepel

van zwartbruine kleur, en van onderen een dergelijk orgaan van

langwerpigen vorm, ongeveer ter halve lengte van de tangarmen;

al deze deelen hebben eene roestkleurige , zwart gemengde be-

haring; de voorlaatste lijfsring is van onderen eenigszins uitpui-

lend en daar met een bosje geelachtige haren voorzien ; ook de

overige beharing des achterlijfs is geelachtig en vooral van onderen

en in de zijden der voorste ringen lang en borstelig. — Pooten
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helder roodgeel , de heupen met grijsachtig waas ; de middel- en

achterdijen van boven met zwarte langstreep en ook aan de spits

zwart; de laatste tarsenleden der voorste pooten gebruind; aan de

achterpooten de schenen verdonkerd en de tarsen bruinzwart; de

beharing der heupen, de lange en fijne borstels onder aan de

voor- en achterdijen, alsmede de lange borstels aan de voor- en

middelschenen zijn geel; onder aan de middeldijen eene rij van

zwarte borstels; ook de borstels aan de tarsen grootendeels zwart;

voethaken zwart; voetballen geel. — Kolfjes vuilgeel. Vleugels

(fig. 5) glasachtig, aan de spits grauwbruin; deze donkere kleur

is v rij scherp begrensd, laat den wortel der vorkcel en der drie

eerste achtercellen vrij , en breidt zich van onderen als een zoom

langs den achterrand uit tot aan de spits der onderste wortelcel

;

aderen zwart; voorbij de uitmonding der hulpader vereenigt zich

de subcostaal-ader een eind wegs met de randader en vormt op

die wijze eene zwarte streep; middeldwarsader rechtstandig , op

het midden der schij feel.

Een <?, Java (Piepers).

Te oordeelen naar de afbeelding, door Macquart gegeven van

de mannelijke geslachtsdeelen van Asilus bengalensis {Dipt, exot.

1 , 2 ,
pi. 12, f. 2) , komen deze vrij wel overeen met die van

bovenstaande soort; ook Macquart's korte beschrijving zou ook wel

eenigszins van toepassing zijn, indien daarin niet uitdrukkelijk

de sprieten geel werden genoemd. Het komt mij voor, dat beide

soorten althans zeer aan elkander verwant zijn, ook blijkens de

aanmerking, aan de beschrijving van A. bengalensis toegevoegd

,

dat deze soort op A. xanthopus Wied. gelijkt, met uitzondering

van den niet verbreeden voorrand der vleugels; hetzelfde kan

toch evenzeer van Mochtherus striatus worden gezegd.

Thereva albina Wied., Zool. Mag. Ill, p. 3, n°. 2; id.

Dipt. ex. I, p. 112, n°. 5; id. Auss. Zweifl. I, p. 233, n°. 9.

— Java (Piepers).

Psilopus jucundus Low, Neue Beitr. VIII, p. 87, n°. 5;

id. Monogr. of Diptera of North America, II, p. 258, n°. 7.
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Syn. Ps. SlpJio Macq., Dipt. exot. II, 2. p. 149, n°. 11
,
pi. 21,

f. 1 (nee Wiedemann).

Ecn <$ , Nieuw Grenada (von Nolcken) in het Museum van

Natura Artis Magistra.

Deze aan Ps. Sipho Wied. verwante soort schijnt in Amerika

zeer verspreid voor te komen. Low beschreef haar naar voor-

werpen van Cuba, doch vermeldt tevens, dat hi} in de collectien

van von Winthem en Wiedemann ook Braziliaansche exemplaren

heeft aangetroffen.

Ps i I o p us fenestratus, n. sp. , 3.

Viridi-chalybeus ; antennis nigris, seta dorsali fere longitudine

thoracis; pedibus nigris, tibiis flavescentibus; halteribus flavis;

alarum dimidio costali limboque nervi transversi posterioris fuscis;

macula hyalina in cellula apicali ; nervo transverso apicali pro-

funde incurvato , nervo transverso posteriori subrecto.

Long. 5,5 mm.

Metaalgroen, met staalblauwen weerschijn, vooral het voorhoofd

zeer glanzig; aangezicht van boven bijna zoo breed als de door-

snede der oogen , naar onderen smaller wordende; het heeft een

zilverachtigen weerschijn , die zich ook vooraan op het voorhoofd

vertoont. Sprieten zwart; het derde lid eivormig met een fijnen

rugborsiel, die sleehts weinig korter is dan de thorax. Zuiger

geelachtig. Op den thorax vertoonen zich drie, niet zeer duidelijke

purperen langsstrepen , eene in 't midden en de anderen langs den

zijnaad; de borstzijden hebhen een witten weerschijn, die zich

ook over de heupen uitstrekt. Achterlijf slank; aan de drie eerste

ringen de insnijdingen zwart ; de laatsle ringen geheel van die

kleur , even als het omgebogen hypopygium (fig. 6) , dat iets

langer is dan de laatste ring; de bovenste aanhangsels langwerpig,

een weinig gebogen , zeer spits toeloopend , aan de onderzijde fijn

behaard, in 't midden ingekeept en daardoor schijnbaar tweeledig,

het laatste gedeelte van boven zeer fijn en dicht gewimperd. Be-

haring van het achterlijf ter zijde van de voorste ringen bleekgeel

,

overigens zwart. — Pooten zwart; de schenen , behalve aan het

begin en het einde, geelachtig; aan de voorste pooten de tarsen
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langer , aan de achterpooten iets korter dan de schenen ; borstels

der pooten weinig in 't oog vallend. Kolfjes geelachtig. Vleugels

(fig. 7) aan de voorste helft donkerbruin; deze donkere kleur

strekt zich van onderen uit lot de disco'idaal-ader en aan de

vleugelspits tot voorbij de spitsdwarsader , terwijl zij voorts ook de

achterdwarsader als eene breede schaduw begeleidt ; in de spitscel

,

even voorbij de achterdwarsader, is een eenigszins vierkant, glas-

acbtig vlekje; spitsdwarsader sterk ingebogen, hare inwrichting

vormt een seherpen hoek dicht bij den vleugelrand, en de dis-

co'idaal-ader zelve is tot dien rand voortgezet; de achterdwarsader

is nagenoeg recht.

Drie mannelijke exemplaren, Java (Piepers).

Psilopus bifilum, n. sp. , $.

Praecedenti [Vs. fenestrati) similis, sed brevior et alarum macula

subhyalina in cellula posteriori secunda extensa.

Long. 4,25 mm.

Deze soort is na verwant aan de voorgaande; zij is korter en

meer ineengedrongen ; de pooten zijn forscher gebouwd; de voor-

tarsen nauwelijks iets langer dan de schenen, aan de middel- en

achterpooten de tarsen merkelijk korter dan de schenen ; de

borstels op den rug van den thorax en aan het schildje zijn naar

evenredigheid langer; de bovenste aanhangsels van het hypopygium

(fig. 8) zijn van onderen niet ingekeept, aan de spits minder

puntig uitgerekt en daar zonder de fijne en dichte bewimpering

aan de binnenzijde; daarentegen bevindt zich aan de buitenzijde

een lange, behaarde draad, waarvan bij fenestrates geen spoor

aanwezig is. De vleugels (fig. 9) zijn in teekening en aderbeloop

geheel gelijk aan die van genoemde soort, met dit onderscheid

dat de glasachtige middenvlek hier iets langwerpiger is, zich ook

nog naar omlaag over de disco'idaal-ader voortzet en daardoor meer

den vorm van een bandje verkrijgt.

Een enkel <?, Java (Piepers).

Verwant aan de beide hier beschreven soorten [fenesiratus en

bifilum) is, naar net mij voorkomt , Ps. tenebrosus Walk. (Proc.

Linn. Soc. I, p. 10, n°. 53), waarvan echter alleen hel j be-
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schreven is. Het aderbeloop schijnt geheel overeen te komen en

de teekening der vleugels dezelfde te zijn als die van hij\lum\ de

kleur van het lichaam is ecliter donkerder (purplish black), die

der pooten daarentegen lichter, wijl de wortel der dijen geelachtig

(tawny) wordt genoemd. Walker had zijne soort van Singapore

en later ook van Borneo.

Psilopus setosus, n. sp.
, ?.

Aeneo-viridis ; abdomine purpureo , nigro-annulato ; antennis

nigris, seta apicali longitudine dimidia corporis; pedibus flavis,

trochanteribus et pedorum posticorum geniculis tarsisque nigris

;

alis immaculatis, nervo transverso apicali leniter arcuato,. nervo

transverse postico recto.

Long. 3,25 mm.

Hebler metaalachtig groen; voorhoofd glanzig staalblauw, aan-

gezicht zilverwit, beiden een weinig smaller dan de doorsnede der

oogen. Sprieten zwart ; het tweede lid met lange borstels ; het

derde spits-kegelvormig , met haarvormigen eindborstel , die half

zoo lang is als het lichaam. Zuiger geelachtig. De schouders en

de kanten van den thorax met purperkleurige vlekken; de borst-

zijden met een zilverwitten weerschijn, die zich ook over de

zwartachtige hcupen voortzet; de ringen des achterlijfs met een

zwarten, purperachtig weerschijnenden zoom. Pooten heldergeel;

de uiterste basis der dijen en aan de achterste pooten de knieen

en de spits der schenen (aan de middelpooten echter minder duidelijk)

zwart; tarsen donkerbruin, aan den wortel lichter; onder aan de

voordijen eenige gele borstelharen , waarvan drie langer dan de

anderen ; eene korte uitstaande beharing en enkele verspreide

borstels aan de schenen zijn zwart. Kolfjes bruingeel. "Vleugels

(fig. 10) glasachtig met eene flauwe grijsachtige tint; de bovenarm

der disco'idaal-ader (spitsdwarsader) is zacht boogvormig , de ach-

terdwarsader recht.

Een ? , Java (Piepers).

Achalcus scutellaris, n. sp. ,
,.

Testacens , fronte nigra, scutello viridi-aeneo; abdomine nigro-
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fasciato; antennis brevissimis, fuscis
;
pedibus flavis ; alarum nervis

cubitali et disco'idali subparallelis.

Long. 2,5 mm.

Kop lets breeder dan de thorax; aangezicht witachtig, uiterst

smal , lijnvormig ; voorhoofd glanzig zwart. Sprieten zwartbruin

,

zeer kort; het laatste lid spits toeloopend, kort voor het einde

met een langen , microscopisch behaarden rugborstel
;
palpen klein

,

witachtig. Thorax geelbruin , op den rug donkerder en glanzig

;

schildje donker metaalachtig groen; achterlijf geelbruin, aan de

basis zoo breed als de thorax, naar achteren smaller; de tweede

en volgende ringen met een breeden zwartbruinen voorzoom , die

aan de laatste ringen de lichte grondkleur bijna geheel verdrihgt.

Pooten roodgeel, de tarsen naar het eind een weinig gebruind;

aan de achtertarsen het eerste lid kort, het tweede driemaal zoo

lang; de voorpooten nagenoeg geheel naakt, aan de middel- en

achterschenen eenige borsteltjes. Kolfjes geel. Vleugels met bruin-

grauwe tint; de cubitaal- en disco'idaal-ader evenwijdig loopende;

achterdwarsader ongeveer op het midden der vleugellengte.

Een ? , Java (Piepers).

Vo lu eel I a testacea, n. sp. , £ ?.

Ovata, testacea; facie recta; fronte supra antennas puncto nigro;

alarum macula parva in medio costae limboque nervorum transver-

sorum fuscis.

Long. 11—12,5 mm.

Van korte en breede gestalte. Kop groot, breeder dan de thorax,

bruinachtig geel ; voorhoofd niet vooruitstekend , boven de sprieten

met een glanzig zwart stipje, in $ ongeveer half zoo breed als de

dwarsdoorsnede der oogen , met iets donkerder en eenigszins

glanzigen middenband ; bij het $ zijn de oogen over eene groote

lengte samenstootend , van boven met grover netwerk ; zij hebben

in beide sexen eene korte, dichte, lichtgrijze beharing. Aangezicht

rechtstandig, aan de onderste helft iets gewelfd, doch zonder

uitstekende bull ; het voorhoofd en het middenste gedeelte van

het aangezicht hebben eene korte, zwartachtige beharing. In
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profiel stemt de kop volkomen overeen met dien van Temnocera

recta (zie Tijdsehr. v. Entom. XXV, pi. 10, f. 9). Sprieten roest-

kleurig, korter dan de halve gezichtslengte ; het derde lid in 't

midden nauwelijks iets ingeknepen; sprietborstel eenkleurig met

de sprieten , weinig langer dan het derde sprietenlid , van boven

langer gevederd dan van onderen. — Thorax bruingeel , op den

rug met grauwgele bestuiving ; schildje bruingeel , eenigszins door-

scbijnend; de beharing op den rug van den thorax en op het

schildje zwart, doch niet dicht genoeg ora de grondkleur te ver-

anderen ; aan de achterhoeken van den thorax wordt zij iets

langer en meer borstelig, even als aan den achterrand van het

schildje, alwaar echter geen spoor van doornachtige verhevenheden

to zien is; de borstzijden hebben eene dichte geelachtige beharing.

— Achterlijf gewelfd, bruingeel, zoo goed als naakt, iets door-

schijnend ; eerste ring zeer kort; de tweede en volgende ringen

hebben een min of meer duidelijken bruinachtigen zoom, die in

de zijden donkerder is; in de mees'e exemplaren is die zoom

zoo flauw, dat slechts bruine zijvlekken overblijven, welke ook

op de onderzijde overgaan ; een dergelijk vlekje bevindt zich

mede onder tegen den anus. — Pooten bruinachtig geel. —
Vleugels glasachtig , aan den voorrand met eenige bruingele tint

;

aderen zwartbruin; aan de uitmonding der hulpader, een weinig

voorbij de halve vleugellengte , is een klein donker vlekje; ook

de dwarsaderen zijn donker beschaduwd.

Vier mannetjes en twee wijfjes van het eiland Curacao, die ik

aan de goedheid van mijn geachten vriend Snellen te dankenheb;

zij bevonden zich te midden der bezending van Lepidoptera , voor

enkele jaren door Pater Jansen op genoemd eiland bijeengebracht.

Deze nieuwe soort is, naar 'tschijnt, zeer verwant aan Tem-

nocera megacephala Low [Dipt. Amer. sept., Centuria IV, n°. 57);

zij mist echter de donkere langsstrepen op den thorax, de zwarte

afgebroken band op den buik en den donkeren zoom aan het

eind van den voorrand der vleugels. Beide soorten vormen een'

overgang tusschen de geslachten Volucella en Temnocera , daar zij

geen tandjes of doornen aan den achterrand van het schildje ver-
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toonen; zulke overgangen maken het zeei' begrijpelijk , dat Williston,

die de familie der Syrphiden zoo uitnemend heeft bestudeerd, de

twee genoemde genera weder heeft vereenigd.

Eristalis niger Wied., Anal, entom. p. 38, n°. 64; Aus-

sereur. Ztveift. II, p. 183, n°. 45.

Java (Piepers).

E. obscurata "Walk. (Proc. Linn. Soc. Bond. V, p. 239 , n°. 40),

ofschoon van Nieuw Guinea afkomstig, schijnt dezelfde soort

te zijn.

Eristalis ruficeps Macq., Dipt. exol. II, 2, p. 51 , n°. 32.

Een 5 van Nieuw Grenada (von Nolcken) in het Museum van

Natura Artis Magislra.

Macquart had zijne exemplaren van Columbia (S. Fe de Bogota).

Pteroptila cincta Drury.

Musoa cincta Drury, Illustr. I, p. 109, tab. xlv, f. 6.

Syrpkus pinguis Fabr. , Syst. Ent. p. 763 , n°. 6 ; Entom. Syst.

IV, p. 282, n<>. 16.

Eristalis pinguis Fabr. , Syst. Antl. p. 233 , n°. 6 ; Wiedem.

,

Aussereur Zweiji. II, p. 193, n°. 61.

Milesia Ania Walk., List Dipt. Brit. Mus. Ill, p. 564; Macq.,

Dipt. exot. supp. V, p. 94, n°. 9.

'Pteroptila cincta, Osten Sacken, Cat. Dipt. N. Amer. p. 133.

Een % van Nieuw Grenada (von Nolcken) in het Museum van

Natura Artis Magistra.

De synonymie van Eristalis pinguis met Musca cincta Drury is

reeds door Wiedemann , die van Milesia Ania door Osten Sacken

geconstateerd. Tot dusver was de soort alleen van Jamaica en van

S. Domingo bekend, en zoover ik weet, nog niet op het vaste

land aangetroffen.

Dejeania pallipes Macq., Dipt. exot. II. 3, p. 34, pi. 2,

fig. 9; suppl. I, p. 143; Schiner, Dipt. Nov. Keise, p. 337;

v. d. Wulp , Biol. Cenlr. Amer. Dipt. II, p. 8.
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Een viertal wijfjes van Nieuw Grenada (von Nolcken) in het

Museum van Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Dejeania plumitarsis v. d. Wulp , Tijdschr. v. Entom

.

XXIX, p. xxxi ; Biol. Centr. Amer. Dipt. II, p. 10 {= Dejeania

corpulenta Macq. , Dipt. exot. II, 3, p. 35 en suppl. I. p. .143

pi. 12, fig. 2; Schiner, Dipt. Nov. Reise
, p. 337.

Een ?, als voren.

Saundersia ochripes v. d. Wulp, Biol. Centr. Amer.

Dipt. II, p. 19, pi. 1, fig. 14.

Vier wijfjes, als voren.

Saundersia testacea v. d. Wulp, Biol. Centr. Amer.

Dipt. II, p. 24, pi. 2, fig. 1.

Eenige exemplaren, waarbij slechts een ?, als voren.

Saundersia rubicunda, n. sp. , <? $.

Fulva; antennarum articulo tertio nigricante; thorace obscure

cinereo ; abdomine nigro-spinoso ; alis subfuscis.

Long. 10 mm.

Behoort tot de verwantschap van 8. rufopilosa en nigropilom

v. d. Wulp (Biol. Centr. Amer., Diptera, II. p. 22 en 23) en

zeer op deze beiden gelijkende. Het achterlijf mist echter de dichte

beharing, waardoor die sooiten zijn gekenmerkt , en alleen met

de loupe bemerkt men , dat het niet gebeel naakt is, maar eene

betrekkelijk spaarzame en weeke beharing draagt. De zwarte rug-

vlekken ontbreken bij bet $ geheel en zijn bij het $ beperkt tot

een paar smalle, bijna streepvormige vlekjes op den tweeden en

derden ring, die door een witachtig of lichtgeel waas omringd

zijn; op die vlekken staan enkele zwarte borstels, die bij het

j ontbreken , zoodat daar de zwarte stekelachtige borstels zich tot

den achterrand der ringen bepalen. Terwijl bij S. rufopilosa aan

het. einde des achterlijfs tusschen de zeer dichte roode beharing

zich slechts enkele zwarte stekels vertoonen, zijn daarentegen ,bij

rubicunda daar ter plaatse talrijke zoodanige stekels voorhandeo

,
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die in beide sexen , vooral ter wederzijde van den anus , dicht

opeengehoopt zijn.

Twee mannetjes en twee wijfjes uit Nieuw Grenada (von Nolcken)

in bet Museum van Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Aporia quadrimaculata Macq. , Dipt. exot. suppl. I,

p. 169.

Twee exemplaren , die ik meen als wijfjes te moeten bescbou-

wen, van Nieuw Grenada (von Nolcken) in het Museum van

Natura Artis Magistra te Amsterdam.

De beharing van den sprietborstel , waarvan Macquart spreekt,

is uiterst gering.

Verwant met Aporia is het genus Lasiona, door mij opgericbt

{Biol. Cenir. Amer. Dipt. II, p. 127) voor eene Mexicaansche

soort, doch in dit laatste zijn de macrocheten van het achterlijf

veel talrijker en dichter opeen geplaatst.

Leptoda elegans, n. sp. , &. (Pi. 12, fig. 11 en 12).

Grisea; thorace vittis tribus, abdomine maculis variantibus,

scutello pedibusque nigris; antennis palpisque flavis; alarum costa

dilute brunnea; nervo disco'idali arcuatim flexo.

Long. 5,5 mm.

Deze kleine, doch fraaie Dexine is, wegens het langwerpige,

kegelvormige achterlijf en verdere kenmerken, het best te rangschik-

ken in het genus Leptoda, door mij voor de Amerikaansche Dexia

gracilis Wied. gevormd. Zij verschilt evenwel van deze, behalve

door de veel mindere grootte , door de niet hoekige , maar afge-

ronde ombuiging der disco'idaal-ader.

Grondkleur van thorax en achterlijf lichtgrijs, die van den kop

wit; het voorhoofd is boogvormig gewelfd, naar achteren sterk

versmald; voorhoofdsband zwart, aan het verbreede voorste ge-

deelte met rooden gloed; onmiddellijk boven de sprieten een wit

weei'scbijnend dwarsbandje ; het onderste gedeelte der wangen zoo

lang als de halve lengte-doorsnede der oogen; ter wederzijde van

den mondrand eene plek met roodacbtigen weerschijn. Sprieten

ongeveer half zoo lang als het aangezicbt; de beide wortelleden
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roodachtig, het derde lid okergeel, driemaal zoo lang als het tweede
;

sprietborstel zwart , weinig langer dan het derde sprietlid , dicht

gevederd. Zuiger bruin , aan den wortel en de eindlippen rood-

geel; palpen roodgeel, draadvormig. — Thorax met drie zwarte

banden, van den voorrand uitgaande, de middenste band breeder

en tot een eind voorbij den dwarsnaad voortgezet, de buiten-

waartsche banden aan den naad afgebroken ; ter wederzijde , onder

de schouders , een zwarte band , die breed begint en , zich ver-

smallende, tot den vleugelwortel doorloopt. Schildje zwart met

eenigen glans. — Achterlijf, van boven gezien, kegelvormig, van

ter zijde gezien , cylindrisch , aan het einde afgeknot ; naarmate het

licht daarop valt , vertoont zich eene meer of minder uitgebreide

zwarte teekening, hetzij als een vrij breede achterzoom der ringen,

of wel als afzonderlijke rug- en zijvlekken; de eerste I'ing blijft

altijd schier geheel donker en de bolvormige anus is onveranderlijk

glanzig zwart; de genitalien zijn roodachtig en steken van onderen

een weinig uit; stevige macrocbeten bevinden zich aan den ach-

terrand der drie laatste ringen. — Pooten zwart , de heupen van

dezelfde grijze kleur als de borstzijden ; tarsen langer dan de

schenen; aan de voorpooten de dijen en schenen even lang,

aan de achterste pooten de dijen langer. — Vleugelschubben groot

,

geelachtig wit. Kolfjes geel. Vleugels iets grauwachtig, tegen het

eind van den voorrand wegsmeltend lichtbruin ; de spitscel reiki

met hare nauwe opening tot even boven de vleugelspits ; middel-

dwarsader bijna onder het eind der subcostaal-ader en juist op het

midden der disco'idaal-cel ; ombuiging der discoidaal-ader boogvormig

;

achterdwarsader recht.

Een mannetje, Java (Piepers) en een tweede mannelje van

Kemanglen, Java (Lucassen).

Coenosia submaculata, n. sp. , ?.

Ginereo-fusca ; abdomine linea dorsali interrupta maculisque

quatuor nigricantibus; antennis
,

palpis pedibusque nigris; seta

antennarum subpubescente.

Long. 2,5 mm.
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Voorhoofd slechts half zoo breed als de doorsnede der oogen

,

zwart , aan de oogkanten met een smallen witten zoom ; voor-

hoofdsborstels zwak; aangezicht lichtgrijs met witten weerschijn;

mondborstels stevig , van onderen nog door eenige kleinere borstels

gevolgd ; oogen groot; kinbakken zeer smal. Sprieten en palpen

zwart; de sprieten tot over de helft van het aangezicht afdalende;

sprietborstel microscopisch behaard; palpen klein, cylindrisch. —
Thorax, schildje en achterlijf grauwbruin; op den thorax eene

fiauwe aanduiding van donkere langsstrepen ; schildje met vier

borstels; achterlijf gewelfd, naar het einde spits toeloopend, met

zwartachtige , afgebroken rugstreep en op den tweeden en derden

ring een paar eveneens gekleurde, rondachtige zijvlekken. Pooten

zwart ; schenen met een paar eindsporen ; achterschenen aan de

achterzijde met twee of drie lange borstels. Vleugelschubben klein
,

doch de onderste duidelijk buiten de bovenste uitstekend; kolfjes

vuilgeel. Vleugels met fiauwe grijze tint; voorrand naakt en zonder

i anddoorn ; uitmonding der subcostaal-ader op een derde van de

vleugellengte; middeldwarsader voorbij die uitmonding en op het

midden of nog even voorbij het midden der schijfcel; schijfdwars-

ader recht; laatste gedeelte der disco'idaal-ader bijna dubbel zoo

lang als het voorlaatste; anaal-ader kort, den vleugelrand niet

bereikende.

Een ?, Java (Piepers).

Naar de kenmerken , door Rondani {Dipt. Ital. Prodromus
,

Vol. VI) aangegeven, zou deze soort in zijn genus Orchisia moeten

worden geplaatst. De eenige daartoe behoorende Europeesche soort

[Saproniyza costata Meig. — Coenosia pictlpennis Low) onderscheidt

zich echter door een donkerbruinen zoom aan den voorrand en

een witten zoom aan den achterrand der vleugels, terwijl bij de

hierboven beschreven soort de vleugels geheel eenkleurig zijn.

Coenosia ferruginea, n. sp. ,$.

Rufa; antennis, palpis pedibusque flavis; tarsis fuscis; seta

antennarum pubescente; palporum apice dilatato.

Long. 3,5 mm.
Tijdsckr. v. Entom. XXXIV (1891). 14
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Roestkleurig. Voorhoofd breeder dan de doorsnede der oogen

;

voorhoofdsborstels zwak ; aangezicht rechtslandig ; mondrand niet

vooruitstekend; mondborstels vrij kort, van onderen gevolgd door

eenige nog kortere borstels; in de zijden van het voorhoofd en

van het aangezicht, tegen de oogkanten, een smalle zoom van

zilverwitten weerschijn. Sprieten roodgeel , tot bijna aan den mond-

rand reikende; het derde lid vrij breed, elliptisch; sprietborstel

fijn behaard. Palpen roodgeel , aan den wortel dun , doch naar het

einde verbreed. — Aehterlijf langwerpig eirond , spits toeloopend en

in eene lange eierbuis geeindigd; de insnijdingen bruinachtig.

Pooten roodgeel, met verspreide, zwakke borstels, die aan de

voordijen zoowel van achteren als van onderen regelmatig op rijen

geplaatst zijn. Vleugelschubben rudimentair, de bovenste de onderste

bedekkende. Vleugels glasachtig met iets grauwe tint; uitmonding

der subcostaal-ader ongeveer tegen het midden van den voorrand;

middeldwarsader even voorbij die uitmonding en merkelijk voorbij

het midden der schijfcel; schijfdwarsader recht; laatste gedeelte

der discoidaal-ader 2| tot 3 maal zoo lang als het voorlaatste;

anaal-ader tot aan den vleugelrand voortgezet.

Een 5 , Java (Piepers).

LAGAROSIA, nov. gen. Ortalinarum. layagog (smal).

Gen. Mischogastro affinis. Statura gracilis ; frons lata ; ocelli

approximati; antennarum articulus tertius subelongatus, arista

plumata; palpi subincrassati ; macrochaetae mesothoracis desunt;

scutellum quadrisetosum ; abdomen subcoarctatum; pedes graciles,

nudi; femora mutica, intermedia versus apicem attenuata; tibiae

sine seta apicali , intermediae calcaratae ; alae latae , hyalinae

,

nigro-fasciatae ; vena auxiliaris valde proxima venae subcostali , venae

cubitalis et discoi'dalis parallelae; angulus posterior cellulae basalis

inferioris acutus.

Ik zie mij genoodzaakt , dit nieuwe geslacht te vormen voor een

tweetal Javaansche Ortalinen. Door het slanke lichaam en het aan

de basis verdunde aehterlijf, de gedaante van kop, sprieten en

pooten en de teekening der vleugels heeft het, op het eerste ge-
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zicht, eene groote overeenkomst met het Zuid-Amerikaansche genus

Mischogaster Macq. (— Conopslda Macq.). Het aderbeloop der

vleugels vertoont echter afwijkingen , die eene generieke samen-

voeging verbieden: de hulpader, die bij Mischogaster*) in 't ge-

heel niet te zien is, wijl zij met de subcostaal-ader is vergroeid,

loopt bij Lagarosia wel zeer dicht langs de subcostaal-ader , maar

is toch duidelijk te herkennen , vooral aan hare uitmonding; de

schijfdwarsader loopt steiler en de disco'idaal-ader is ter plaatse van

hare verbinding met die dwarsader niet hoekig naar boven gericht

,

maar loopt bijna recht door; en wat vooral opmerking verdient,

de onderste wortelcel loopt van onderen spits toe, terwijl zij l)ij

Mischogaster door eene buikige dwarsader als afgeknot is. Overigens

zijn de vleugels wortelwaarts minder versmald ; het achterlijf is

aan de basis minder sterk verdund en mist de borstelige bebaring

,

die in Mischogaster zijwaarts aan den achterrand der ringen aan-

wezig is.

Als verdere kenmerken van dit nieuwe geslacbt kunnen de

volgende dienen : Kop rond ; voorhoofd met evenwijdige zijden

;

voorhoofdsborstels weinig in getal, maar tot dicht bij de sprieten

voortgezet ; het aangezicht in 't midden een weinig uitgehold

,

maar zonder sprietgroeven ; sprieten korter dan het gezicht ; spriet-

borstel matig lang gevederd. Thorax langwerpig ; achterlijt 6-ringig.

Vleugels aan 't eind stomp en afgerond ; uitmonding der subcostaal-

ader voor de halve vleugellengte ; middeldwarsader ver voorbij die

uitmonding en even als de schijfdwarsader recht en steil.

Lagarosia lacteata, nov. sp. <?.

Nigra , subnitida ; thorace griseo-pollinario , vittis duabus nigris

;

alis hyalinis , limbo costali fasciisque duabus inaequalibus nigro-

fuscis, apice lacteo.

1) Ik heb hier meer bepaald het oog op eene nieuwe soort , stellig- tot het

genus Mischogaster behoorende, zeer nabijkomende aan M. niger Schin. {Dipt

Nov. Reise, p. 256) en die ik in de Biologia Centra li Americana denk te be-

schrijven. Of de andere soorten van Mischogaster in het aderbeloop ten voile

daarmede overeenstemmen , is mij onbekend maar toch zeer waarschijulijk.
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Long. 8 mm.

Voorhoofd zoo breed als de dwarsdoorsnede der oogen en even

als het aangezicht zwart , alleen van voren boven den sprietwortel

met een smallen lichten zoom. Sprieten zwartbruin ; het derde lid

ruim dubbel zoo lang als het voorgaande , aan het einde eenigszins

spits toeloopende ; zuiger en palpen zwart. Thorax van boven met

donkergrijze bestuiving, waarin de b^ide zwarte langsstrepen slechts

weinig uitkomen ; ter wederzijde zijn vier vrij stevige borstels

;

borst witaehtig bestoven en behaard. De zwarte kleur van het

achteiiijf heeft iets blauwachtigs ; de kleine zwarte behaarde tang-

armen steken van onderen tepelachtig uit. Pooten zoo goed als

naakt , zwart , de dijen met blauwachtige tint ; middelschenen met

een lange en stevige eindspoor; eerste lid der achtertarsen aan de

binnenzijde met vuilwitten haarglans. Kolfjes geelachtig wit.

Vleugels (fig. 13) glasachtig, met zwarte aderen; de randader

heeft een smallen donkerbruinen zoom; een smalle zwartbruine

band gaat van de mediastinaal-cel uit en loopt schuin naar be-

neden , doch reikt niet verder dan tot in den bovenhoek der

onderste wortelcel ; een tweede , breedere band van dezelfde kleur

begint aan den voorrand even voor de uitmonding der radiaal-

ader, neemt de beide dwarsaderen in zich op en eindigt in den

achterrand , waar hij het breedste is ; het einde der vleugels , buiten

dezen laatsten dwarsband , is melkwit , hetgeen vooral uitkomt

als men de vleugels tegen eene donkere oppervlakte houdt; de

radiaal-ader loopt gebogen naar den voorrand; de cubitaal-ader en

de discoidaal-ader gaan ongeveer evenwijdig naar de vleugelspits

;

de beide dwarsaderen zijn steil en liggen dicht bij elkander, de

middeldwarsader op drie vierden der sehijfcel , de schijfdwarsader

op een vierde der eerste achtercel; de wortelcellen zijn vrij groot,

de middelste door eene rechte dwarsader gesloten; de dwarsader

daarentegen, welke de onderste wortelcel sluit, is sterk ingebogen

,

waardoor laatstgenoemde eel zoowel van boven als van onderen in

een scherpen hoek eindigt.

Een enkel mannelijk exemplaar, Java (Piepers).



EBNIGB UITLANDSCHE BIPTKRA. 213

Lagarosia striated a, n. sp. , ?.

Nigra, subnitida; thorace griseo-pollinario , vittis duabus nigris;

alis hyalinis, limbo costali fasciisque tribus nigro-fuscis , media

lata, costam non attingente, ultima tenui prope alarum apicem.

Long. 8 mm.

Gelijkt op de voorgaande soort , docli verschilt in de teekening

der vleugels (fig. 1-4) : de breede tweede band sluit niet tegen

den voorrand aan; daarentegen is er kort voor de vleugelspits

nog een derde, zeer smalle band aanwezig, die aan den voorrand,

bij de uitmonding der radiaal-ader , begint, in schuine richting en

eenigszins gebogen voortloopt en, iets verbreed, onder de uitmon-

ding der discoidaal-ader eindigt. Het laatste gedeelle der disco'idaal-

ader is ongeveer dubbel zoo lang als het voorlaatste (in lacteata

ten minste driemaal zoo lang). Overigens zijn de pooten niet zwart,

maar pekkleurig, de achlerste heupen zelfs iets roodachtig; de

haarglans aan de binnenzijde der achtertarsen is lichtbrnin.

Een 5 , Java (Piepers).

De vele punten van overeenkomst tusschen de beide soorten

kunnen aanleiding geven tot de meening, dat wij hier zouden te

doen hebben met de beide sexen van eene soort; het in 't oog

vallend verschil in de teekening der vleugels schijnt evenwel

daartegen te pleiten.

HOMONEURA, n. gen. Sapromyzarum.

d,«do) (zich vereenigen) ; vbvqov (ader).

Corpus oblongo-ovatum , convexum. Caput lalitudine thoracis;

frons plana, lata; setae front ales utrinque duae; epistoma perpen-

diculare, nudum; oculi oblongi , nudi; genae malaeque angusfae.

Antennae breves, deflexae; articulus tertius ovatus; seta anten-

narum plumosa. Rostrum validum
;

palpi cylindrici. Scutellum

quadrisetosum. Abdomen thorace brevius, 5-annulatum, utrinque

setulis brevibus instructum. Tibiae omnes setula praeapicali. Alae

abdomine longiores ; vena auxiliaris venae subcostali proxima , ambae

in triente primo costae excurrentes; cellulae basales duae in-

feriores parvae.
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Het insect, waarvoor dit nieuwe geslacht wordt opgericht,

gelijkt veel op onze Sapromz/za-soorten met gevederden spriet-

borstel (gen. Minettla Rob. D.), doch onderscheidt zich door de

tot aan het eind zeer dicht naast elkander loopende hulpader en

subcostaal-ader , een kenmerk , dat eenige verwantschap aanduidt

met het geslacht Lonchaea.

Homoneura picea, n. sp. , <?, ?.

Nigro-fusca , subnitida ; halteribus pedibusque nigris , tarsis

fuscis.

Long. 3,5 mm.

Zwartbruin, flauwglanzig; het voorhoofd dicht voor de sprieten

met roodachtigen zoom; het aangezicht en het achterhoofd tegen

den achtersten oogrand lichtgrijs. Sprieten bruin, kort ; het tweede

lid met een omhoog gericht borsteltje; het derde aan den wortel

van onderen eenigszins roodachtig ; sprietborstel zoowel aan de onder-

als aan de bovenzijde lang gevederd (fig 15). — Thorax van boven

door eene bruinachtige bestuiving mat schijnende
,
geheel van voren

lichtgrijs ; ook het achterlijf met eenige grauwe bestuiving , die

echter de grondkleur weinig verandert. — Pooten zwart, doch

aan de voorpooten de knieen en soms ook de basis der schenen

eenigszins geelachtig; de tarsen bruingeel ; de voorste dijen heb-

ben van onderen eene rij van kamacht ig gestelde borstels , die der

middeldijen korler; daarentegen hebben de middeldijen aan de

voorzijde op de tweede helft ongeveer 6 korte maar stevige bor-

stels; de middelschenen hebben stevige eindsporen. Kolfjes zwart.

VIeugels (fig. 16) bruingrauw; tegen eene donkere oppervlakte

gezien , krijgen zij eene geelachtige tint en worden de aderen

bruingeel ; middeldwarsader iets voorbij de uitmonding der sub-

costaal-ader en op het midden der schijfcel geplaatst; schijfdwarsader

recht; de cubitaal- en discoidaal-ader zijn recht en loopen naar

het einde nauwelijks iets uit elkander; het laatste gedeelte der

discoidaal-ader is anderhalf maal zoo lang als het voorlaatste.

Een $ en een $, Java (Piepers).
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Notiphila dorsopunctata Wied.

Ephgdra dorsopunctata Wiedemann, Analectaent. p. 58, n°. 134;

Aussereur. ZweiJI. II. p. 591 , n°. 5.

Een ? , Java (Piepers).

Wiedemann's beschrijving past in alle opzichten op dit exem-

plaar ; het is 4 mm. lang en heeft aan den voorrand der vleugels

eenige borsteltjes, even als Not. ciliata v. d. Wulp (Dipt. Sumatra-

exped. p. 55), die ook donkere borstelwratjes op den thorax ver-

toont; dorsopunctata onderscheidt zich echter van deze door de

gele sprieten en het gevlekte achterlijf.

Paralimna javana, n. sp. , <?. (PI. 12, fig. 17).

Cinerea; fronte, thoracis dorso scutelloque ex rubro fuscis;

abdomine linea dorsali et segmentorum limbo antico fuscis ; an-

tennis pedibusque nigris, tarsis testaceis.

Long. 3,5 mm.

Aschgrauw. Kop (fig. 18) groot, breeder dan de thorax; voor-

hoofd met eenige zwarte vlekjes en eene glanzig zwarte dwars-

streep dicht boven de sprieten ; voorhoofdsborstels (een aan elke

zijde) en de verticaal-borstels stevig, de ocellaar-borstels daaren-

tegen zeer kort. Sprieten (fig. 19) zwart, kort ; het tweede lid

van boven met eene st.ip van witlen weerschijn
;

het derde lang-

werpig, met korte uitstaande beharing, vooral van boven en aan

de spits; sprietborstel van boven kamachtig behaard, gelijkmatig

verdikt, behalve tegen het eind,waar hij dunner wordt. — Thorax

gewelfd, op den rug roodaehtig bruin, in de zijden met eenige

stevige borstels; schildje roodaehtig bruin, halfrond, vrij plat, met

vier borstels. Achterlijf plat eivormig ; de bruine rugstreep smal

;

de bruine voorzoom der ringen is op den derden en vierden ring

het breedste en neemt ongeveer de halve lengte dezer ringen in

;

op den buik is alleen aan de kanten iets van de bruine zoomen

zichtbaar. Pooten vrij kort , zwart ; de dijen , vooral de voordijen

,

met grijzen weerschijn; de middelschenen met krachtige eind-

sporen en buitenwaarfs met eenige stevige borstels ; tarsen bruin-

geel , de laatste leden donkerder ; voethaken en voetballen klein

,
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de haken gebogen. Vleugels (fig. 20) bruingrauw, langer dan het

achterlijf; voorrand aan den wortel borstelig; randader tot de

uitmonding der discoklaal-ader voortgezet ; subcostaal-ader met de

bulpader vergroeid , op een derde der vleugellengte in den voor-

rand uitmondende en aldaar een randdoorntje uitstootende
;
radiaal-

ader recht en tot drie vierden van den vleugel reikende; eubitaal-

en diseo'idaal-ader evenwijdig met elkander loopende ; middeldwarsader

iets voor de uitmonding der subeoslaal-ader en merkelijk voor het

midden der scbijfcel; schijfdwarsader recht, een weinig scheef en

van onderen tot dicht bij den achterrand reikende; laatste ge-

deelte der disco'idaal-ader een vijfde korter dan het voorlaatste.

Een $, Java (Piepers).

Dat het Amerikaansche genus Paralimna ook in de oude wereld

voorkomt, blijkt uil eene aanteekening van den Baron Osten

Sacken in het Berl. ent. Zeitschr. XXVI, p. 238, waarbij deze

in eene soort van de Philippijnen Schiner's Notiphila sinensis

[Dipt. Nov. lieise
, p. 241) rneende te herkennen, daarbij op-

merkende dat laatstgemelde eene Paralimna is.

Drosophila nigropunctata, n. sp., $.

Obscure cinerea, nigro-multipuuctata; abdomine nigro, incisuris

pallidis; antennis dilute fuscis; palpis nigris; pedibus testaceis.

Long. 4,75 mm.

De grondkleur van knp, thorax en schildje is bruinachtig grauw,

dat een donker aanzien verkrijgt door tallooze zwarte stippen

,

waaruit de haren en borstels ontspruiten ; die waarop de borstels

staan , zijn duidelijk als wratjes verheven en geven op den rug

van den thorax , waar de borstels in langsrijen zijn geplaatst

,

eenigszins den schijn van donkere strepen. De sprieten zijn iets

lichter van kleur ; de sprietborstel heeft van boven 5 of 6 , van

onderen 2 of 3 haren; de kleine palpen zijn zwart. Het achterlijf

is kort en breed, zwart met lichtere insnijdingen. Ook de pooten

zijn zwart ; aan de middelschenen zie ik een uiterst kleinen praea-

picalen borslel; aan de voor- en achterschenen kan ik er geen

ontdekken. Kolfjes vuilgeel. Vleugels veel langer dan het achterlijf,
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glasachtig met bruingrauwe tint; uitmonding der subcostaal-ader

op ruim een vierde der vleugellengte; middeldwarsader merkelijk

voorbij die uitmonding; de cubitaal-ader is voorbij deze dwarsader

opwaarts gebogen , waardoor de eerste achtercel het breedst wordt

boven de schijfdwarsader; de cnbitaal- en disco'idaal-ader loopen

vervolgens evenwijdig; het laatste gedeelte der disco'idaal-ader is

ongeveer dubbel zoo lang als het voorlaatste.

Een <?, Java (Piepers).
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VERKLAIUNG DER AFBEELDINGEN.

PI. 12, fig. 1. Tipula ornaticornis (kop).

2. » » (eind van het achterlijf $).

3. Mochtherus striatus (eind van het achterlijf S

,

van ter zijde gezien).

4. » » (als voren , van boven gezien).

5. » » (vleugel).

6. Psilopus fenestratus (mannelijke genitalien).

7. y> » (vleugel).

(mannelijke genitalien).

(vleugel).

(vleugel).

11. Leptoda elegans (van boven gezien).

12. » » (van ter zijde gezien)

13. Layarosia lacteata (vleugel).

1-4. » strlatella (vleugel).

15. Homoneura picea (kop).

16. » » (vleugel).

17. Parallmna javana.

18. » » (kop).

19. » » (spriet).

20. * » » (vleugel).

8.
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voor Entomol. dl. XXXV.

DIAGNOSES

OF

NEW MEXICAN MUSCIDAE,

BY

F. M. VAX DER WULP.

A short time after the first parts of my work on the Central-

American Muscidae {Biologia Centrali Americana, Diptera , vol. II)

were published , I received from the Editors other Mexican col-

lections containing many new species and even some new genera

belonging to the groups already treated of. In due time these new

collections will be fully described in a supplementary part of the

above mentioned work , but in meanwhile the Editors have kindly

allowed me to print short diagnoses of the new genera and species

in the «Tijdschrifl voor Entomologie)).

P H A S I N A E.

Trichopoda nitidiventris n. sp. .<?. — Black; face silvery-

white; transverse suture of the thorax and indistinct lines before

it, whitish; abdomen shining, with the anus rufous; legs black,

fringes of the hind tibiae black with yellow tips; tegulae dark

brown ; wings black , their hind border and tip broadly whitish. —
Length 10 mm.

Trichopoda alipes n. sp. <?. — Black ; face with white

reflections; humeral spots and two thoracic lines white ; legs black

,

base of the middle and hind femora rufous; fringes of the hind y^Jl

tibiae black ; wings black , with the tip and hind border broadly

hyaline and the end of the costa yellowish — Length 7,5 mm

Z1
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Trichopoda squamipes n. sp. <?. — Face silvery-white;

thorax hlack with yellow humeral spots and two yellow stripes;

scutellum and abdomen yellowish-rufous; legs rufous, tibiae brown

towards the tip ; fringes of the hind tibiae black ; wings black with

the hind margin subhyaline. — Length 8 mm.

Trichopoda nigripes n. sp. $ %. — Black; face and lateral

borders of the front greyish-white; thorax anteriorly with yellow

tomentum and black stripes ; abdomen rufous with black tip ; legs

black, sometimes the base of the hind tibiae rufous ; tegulae yello-

wish; wings brown or black, with the hind border subhyaline.

—

Length 6 mm.

HOMOGENIA n. gen. — Characters of Trichopoda, but the apical

/)
cell of the wings open; the black fringe on the outer side of the

hind tibiae short and less striking; the dark coloration of the

wings not sharply separated from the hind border, or the wings

broad and yellowish , with brown spots or shadows.

Horn oge nia rufipes n. sp. $. — Reddish-yellow; frontal

band four stripes on the thorax, metanotum, a dorsal abdominal
\

stripe, the anal segment, and the fringe of the hind tibiae, black

;

third antennal joint , apical part of the femora and tibiae , and the

whole tarsi dark brown ; wings on the costal half browm. —
Length 8 mm.

Horn oge nia latipennis n. sp. $ ?. — Yellowish-rufous;

frontal band , four stripes on the thorax , third antennal joint , a

dorsal stripe on the abdomen, the tips of femora and tibiae, the

fringe of the hind tibiae, and finally the tarsi , black ; wings broad

,

brownish with dark shadows along the veins; the base and costa

yellow. — Length 11 mm.

Homogenia nigroscutellata n. sp. $. — Similar to the

preceding species, but of a smaller size and with the scutellum
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blackish; the black dorsal stripe of the abdomen sometimes very

broad , the yellow colour being reduced to lateral borders. —
Length 7—9 mm.

Hyalomyia munda n. sp. <?. — The whole body thickly

covered by a yellowish-grey tomentum; front broader than the

eyes; frontal band, four stripes on the thorax, antennae, and legs,

black ; wings yellowish , the costa somewhat infuscated , the veins

yellow. — Length 5,25 mm.

Hyalomyia viliosa n. sp. <?. — Cinereous ; front broader

than the eyes; antennae, four stripes on the thorax, and abdomen

black; legs piceous; sides of the abdomen and underside of the hind

femora densely with yellowish pilosity; wings yellowish, slightly

infuscated towards the tip, veins yellow. — Length 7 mm.

Hyalomyia h e b e S n. sp. $. — Yellowish-grey ; front broader

than the eyes; frontal band, antennae, four stripes on the thorax,

abdomen, and legs, black; sides and apex of the abdomen with

short yellowish hairs; wings greyish, their base, costa and tip

infuscated; the veins blackish. — Length 5 mm.

Hyalomyia ochriceps n. sp. <?. — Black ; front ochraceous

,

as broad as the eyes; abdomen with metallic reflections; wings

hyaline, infuscated at the base. — Length 5 mm.

Hyalomyia argenticeps n. sp. <?. — Head silvery-white; front

as broad as the eyes ; thorax grey with four black stripes ; abdomen

shining black with metallic reflections ; legs black ; wings greyish

,

slightly infuscated at the base and along the costa. — 6 mm.

Hyalomyia nigrens n. sp. $. — Front trigonal, posteriorly

with the eyes nearly coalescent; face prominent towards the oral

margin; thorax cinereous with black stripes; abdomen black, the

last three segments cinereous with the hind margins and a dorsal

stripe black; legs black; wings greyish. — Length 5 mm.

v

V
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Hyalomyia piceipes n. sp. ? — Front black, trigonal, the

eyes a little separated on the vertex; face -white, not prominent;

thorax obscure cinereous ; antennae, thoracic stripes, and scutellum
,

black; abdomen shining bluish-black ; legs brownish; wings hyaline.

— Length 6,5 mm.

Hyalomyia m o e r e n s n. sp. $. — Front black , trigonal , sepa-

rating the eyes on the vertex; antennae, thorax, scutellum, and

legs, black; abdomen shining metallic violet; wings brown; small

cross-vein on the middle of the discal cell. — Length 4 mm.

Hyalomyia umbrosa n. sp. $. — Black; front trigonal,

J

scarcely separating the eyes on the vertex; abdomen shining violet;

wings grey , the veins broadly bordered with brown ; small cross-

vein beyond the middle of the discal cell. — Length 6 mm.

Hyalomyia umbrifera n. sp. $. — Black; front trigonal,

scarcely separating the eyes on the vertex ; abdomen , except the

4 first segment, cinereous, with a black dorsal stripe and the hind

borders of the segments black; wings partly brownish; small cross-

vein beyond the middle of the discal cell. — Length 5,5 mm.

G Y M N O S O M I N A E.

Cistogaster ruficornis n. sp. $. — Head pale yellow;

. frontal band testaceous; antennae and palpi rufous; thorax anteriorly

\ testaceous with four brown stripes; abdomen rufous; thorax pos-

teriorly, scutellum, dorssal spots on the abdomen, and legs , black.

— Length 5,5 mm.

Cistogaster melanosoma n. sp. 5. — Black , including the

<\J antennae, palpi and legs; head whitish; shoulders, pleurae, and

last abdominal segment, grey. — Length 6 mm.

Cistogaster subpetiolata n. sp. $. — Grey ; frontal band

,

stripes on the thorax , first and second abdominal segments and
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spots on the following segments , antennae , and legs , black ; apical

cell closed nearly at the wings margin. — Length 3,5 mm.

Cistogaster propinqua n. sp. 5. — Head whitish; frontal

band black; antennae partly rufous; palpi rufous; thorax grey with 1

black stripes; abdomen yellowish-rufous with brown markings ; legs

black ; apical cell closed nearly at the wings margin. — Length 6 mm

Cistogaster griseonigra n. sp. ?. — Grey; head whitish;

frontal band , thoracic dorsum , some portions of the abdomen , V

antennae
\
except the rufous base of the third joint), and legs,

black; palpi rufous. — Length 4,5-6 mm.

Cistogaster ferruginosa n. sp. $. — Head, thorax and

scutellum ochraceous; abdomen rufous; frontal band, antennae

(except the rufous base of the third joint), and legs, black; palpi

rufous. — Length 5—6,5 mm.

Cistogaster variegata n. sp. $. — Head ochraceous ; thorax

and scutellum yellowish-grey , thoracic dorsum with four brown

stripes; abdomen rufous with black markings; frontal band, antennae,

and legs , black
;

palpi rufous. — Length 4 mm.

OCYPTERINAE.

Ocyptera signatipennis n. sp. $. — Head whitish ; thorax

and scutellum blackish; abdomen rufous, with a black dorsal band

and white incisions; antennae and legs black, the tibiae dark

rufous; wings brownish on the costa and some of the veins bor-

dered with brown. — Length 11 mm.

1

Cistogaster hirticollis n. sp. <?. — Head ochraceous;

thorax and scutellum brownish, densely pilose; abdomen rufous \J

with a black dorsal tripe; frontal band, antennae, and legs,

black; palpi rufous. — Length 5,5 mm.

9
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XANTHOMELANA n. gen. — Head broader than the thorax

;

front not prominent , in both sexes broadly separating the eyes

(except one species, anceps , in which the front is triangular in £

and the eyes nearly contiguous on the vertex); frontal bristles

weak; vibrissae at some distance above the oral margin, which is

slightly prominent. Antennae shorter than the face; third joint

oval or elliptical; arista bare. Abdomen cylindrical, showing five

segments , with marginal macrochaetae. Legs with some bristles

;

foot-claws and pulvilli elongate in the £. Wings usually blackish

along the costa; curvation of the fourth vein rounded; apical cell

closed and shortly petiolated at the wings tip. — The flies of this

genus are black with more or less extended yellow or rufous por-

tions on Ihe abdomen.

Xanthomelana articulata n. sp. £. — Black; head, shoul-

ders and the transverse suture of the thorax yellow; abdomen

rufous, black towards the end; femora rufous at the base; wings

blackish, more obscure towards the costa; antennae elongate, the

arista thick and distinctly jointed at the base. — Length 5 mm.

Xanthomelana rubicunda n. sp. (<? ?}. — Thorax black with

yellow and whitish markings; head white; antennae short, arista

not visibly jointed; abdomen and legs rufous; antennae, frontal

bund, scutellum, and the last two segments of the abdomen , black
;

wings blackish, darker at the base and along the costa. — Length

4,5 mm.

Xanthomelana dorsalis n. sp. £ $. — Thorax black with

yellow markings; abdomen yellow, with a black dorsal band or

1 black dorsal spots; head pale yellow; legs black, the coxae and

base of the femora yellow; wings black on the costal half. —
Length 7 mm.

J?

Xanthomelana trigonalis n. sp. <?.— Yellow; frontal band,

antennae, three stripes on the thorax, trigonal dorsal spots on the
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abdomen, and legs, black; wings blackisb along the costa. —
Length 7,5 mm.

Xanthomelana gracilenta n. sp. <? j. — Thorax black with

yellow or whitish markings; head yellow (<?) or white (2); frontal "\

band, antennae, and legs, black; abdomen yellow, with a dorsal

band and the last segment black; tegulae and balteres pale yellow

;

costal half of the wings blackish. — Length 4,5 mm.

Xanthomelana anceps n. sp. <?. — Deep black, including

tbe antennae, legs, tegulae and halteres, only the abdomen yello- ^j

wish-red; wings blackish; front triangular, the eyes nearly conti-

guous on the vertex. — Length 5 mm.

P H A N I N A E.

CLIN06ASTER n. gen. — Front slightly prominent , as broad

as the eyes; frontal bristles weak; no orbital bristles ; two stronger

bristles on the vertex ; face somewhat inclined ; occiput swollen

;

vibrissae rudimentary Eyes bare. Antennae elongate, nearly as

long as the face; first joint very short; the second much longer,
Jj

the third twice as long as the second; arista bare. Thorax with

macrochaetae; abdomen elongate, curved down; four visible seg-

ments, the anal segment short; some short marginal macrochaetae.

Legs slender; foot-claws and pul villi elongate in i. Wings shorter

than the abdomen; apical cell closed and shortly petiolated; cur-

vation of the fourth vein with acute angle.

Clinogaster notabilis n. sp. $. — Black; face and reflec-

tions on the thorax whitish; hind margins of the first two abdo-

minal segments narrowly yellow; anal segment and base of the

antennae rufous; wings with a brown shadow at the end of the

costa; their base yellowish. — Length 12,5 mm.

P E*N T H S I A n. gen. — Front slightly prominent , broad in both
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sexes; frontal bristles weak; on the vertex two stronger bristles

;

face somewhat, inclined, on each side with a row of hairs; eyes

bare; vibrissae weak; inferior part of the cheeks more than half

as long as the longitudinal diameter of the eyes. Antennae obliquely

exserted; their basal joints very short, the third joint much longer;

arista nearly bare. Thorax densely pilose ; abdomen cylindrical

,

posteriorly curved downward, with short marginal macrochaetae.

Legs hairy; foot -claws and pulvilli elongate in <?. Wings longer

than the abdomen ; apical cell closed and petio.ated , its petiole bent

upward; curvation of the fourth vein rectangular.

This genus is erected for Scopolia satanlca Bigot (Ann. soc. ent. de

France 1888, p. 254), which is not at all a Scojjolia Rob. Desv.

Tachininae.

Dejeania montana n. sp. <??. — Thorax blackish , indistinctly

striped; face and cheeks yellowish white; scutellum and abdomen

rufous; anal segment black; antennae and legs piceous
;
palpi

rufous. — Length 9—11,5 mm.

Hystricia testaceiventris n. sp. S. — Face and cheeks

whitish; front and thorax blackish; scutellum and abdomen yello-

wish-testaceous; antennae, palpi and legs black; third joint of the

antennae double as long as the second ; wings infuscated. -- Length

13,5 mm.

Hystricia albosignata n. sp. <£. — Head yellowish; front

cinereous; frontal band blackish; thorax cinereous with four black

stripes; scutellum yellowish-rufous; abdomen brownish-red, with

black dorsal spots and trigonal whitish markings; antennae black ,

with the basal joints rufous; palpi and legs yellow; wings brownish-

— Length 13—15,5 mm.

Saundersia montivaga n. sp. S j. — Head yellowish ; front

Q cinereous, the frontal band brown; basal joints of the antennae

rufous, third joint black, as long as the second; thorax and scu-

J

J
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tellum cinereous; abdomen black, the anal segment with some

whitish reflections; legs ochraceous; wings brownish. — Length

14,5 mm.

Saundersia femorata n. sp. 3 ?. — Agrees in all respects

with the preceding species, but differs by a little smaller size and

by the femora, which are black with exception of the tip. —
Length 11—12,5 mm.

Saundersia consanguinea n. sp. <? %. — Thorax blackish:

scutellum and abdomen brownish-yellow ; antennae and legs (inclu-

ding the foot-claws) black. — Length 14,5 mm.

9

Saundersia laeta n. sp. S ?. — Head yellowish-white , thorax

cinereous; scutellum rufous; abdomen yellow , with the anal segment
J)

dark rufous; antennae black, sometimes with rufous portions ; legs

rufous with black tarsi; wings brownish. — Length 10
;
5 mm.

Jurinia nitidula n. sp. <? 5. — Face and cheeks yellowish

;

front cinereous; antennae black, with the basal joints rufous, the

third joint as long as the second
;

palpi rufous ; thorax cinereous J

with blackish lines; scutellum and abdomen shining bluish-black;

second and third abdominal segments only with marginal spines;

legs black , the front tarsi slightly dilated in 2 ; wings brownish-

grey. — Length 11—12 mm.

Jurinia punctata n. sp. ?. — Black; thorax anteriorly cine-

reous; head yellowish; basal joints of the antennae rufous, the

thiid joint brown, a little shorter than the second; palpi rufous; V
spines of the third abdominal segment in a transversal row; front

tarsi not. dilated; tegulae blackish; wings somewhat brownish , with

a dark spot on the small cross-vein. — Length II mm.

Jurinia nepticula n. sp. £ g. — Head yellowish; basal joints 1

of the antennae rufous, the third joint black, a little shorter than
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the second; palpi rufous; thorax cinereous; scutellum testaceous;

ahdomen shining black, laterally dark rufous; second and third seg-

ments only with marginal spines; legs black; front tarsi not dilated

in 2; tegulae whitish; wings brownish. — Length 10,5 mm.

Jurinia assimilis n. sp. $ %. — Black; head pale yellow;

)
antennae black or brown, the third joint longer than the second;

palpi fulvous; abdomen densely spinose; legs black; foot-claws

yellow with a black tip; front tarsi not dilated in 2; wings brow-

nish-grey. — Length 11—16 mm.

Jnrinia congruens n. sp. S 2. — Allied to the preceding

and to /. acfasta v. d W. {Biol. c. Am. Dipt. II p. 28). Black;

J head pale ochraceous; antennae and palpi rufous; third antennal

joint as long as the second; frontal bristles descending irregularly

beneath the root of the antennae; palpi fulvous; abdomen densely

spinose; wings brownish-grey. — Length 11— 16 mm

Jurinia spitligera n. sp. 2. — Face and cheeks yellowish;

front cinereous; antennae black, the basal joints rufous, the third

joint as long as the scond; palpi rufous; thorax and scutellum

cinereous; abdomen bluish-black, its whole surface densely spinose;

legs black, the front tarsi scarcely a little dilated in 2; wings

brownish-grey. — Length 11 mm.

Echinomyia generosa n. sp. $ 2. — Head yellowish; frontal

band rufous; cheeks on each side with two bristles; basal joints

I of the antennae rufous, the third joint black, broader and a little

shorter than the second; palpi yellowish, filiform; thorax cinereous

with black lines; scutellum testaceous; abdomen shining black,

the anal segment laterally with white reflections; second and third

segments only with marginal macrochaetae ; legs black, front tarsi

dilated in 5; wings brownish-grey. — Length 9—13 mm.

,/ Echinomyia compascua n. sp. $. — Agreeing with the
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preceding species , but differing by the absence of the white reflec-

tions on the anal segment and by the macrochaetae of the abdomen

,

which are more numerous and also present on ihe disc of the

third segment. — Length 11 mm.

Micropalpus angustifrons n. sp. <?. — Head yellowish;

front narrow, half as broad as the eyes; frontal band black ; basal

joints of the antennae black, the third joint dark rufous, double

as long as the second ; thorax and scutellum black , the thorax

anteriorly whitish with four black stripes; abdomen piceous with

white reflecting spots ; legs black ; wings nearly hyaline. —
Length 7 mm.

Trichophora fucata n. sp. — Shining black; head whitish;

basal joints of the antennae rufous ; two (seldom three) bristles on

the cheeks; abdomen ovate, the anal segment piceous , laterally

with whitish reflections; second and third segments only with mar-

ginal macrochaetae; legs black; tegulae whitish; wings grey, brow-

nish towards the costa. — Length 9 mm.

Trichophora convexinervis n. sp. <? ?. — Shining black;

head greyish ; antennae wholly black ; cheeks mostly with a single

bristle; abdomen ovate, the anal segment dark rufous; second and

third segments with marginal macrochaetae; legs black, tegulae

and wings brownish; posterior cross-vein distinctly curved outwards.

— Length 7 mm.

Gymnomma discors n. sp. <? 2. — Head ochraceous; frontal

band dark rufous; basal joints of the antennae rufous, third joint

black, ovate, a little longer than the second; thorax cinereous;

scutellum, abdomen and legs rufous, the abdomen convex, with

some indication of blackish dorsal spots; third segment with discal

aud marginal macrochaetae; tegulae and base of the wings rufous.

—

Length 8 mm.

J

J

-J

J



194 DIAGNOSES OF NEW

Nemochaeta frontalis n. sp. <?. — Black, including the

antennae and legs; head whitish; front laterally bluish-black,

shining, the frontal baud opaque, deep black; palpi fulvous; thorax

anteriorly greyish; abdomen convex, black or pieeous ; foot-claws

yellow with a black tip; tegulae and base of the wings brownish.

— Length 14 mm.

Nemochaeta nitida n.sp.<?j. — Shining black; head whitish;

frontal band brown; basal joints of the antennae, and palpi rufous;

thorax anteriorly whitish; foot-claws black; tegulae and base of

the wings fuscous, the dark colour covering the two inferior basal

cells. — Length JO mm.

Nemochaeta infuscata n. sp. %. — Black; head whitish;

antennae rufous, the third joint brown at the tip; palpi ochraceous;

thorax anteriorly whitish-grey; abdomen pieeous; foot-claws black

;

tegulae and base of the wings fuscous, the dark colour covering

not only the two inferior, but also the whole superior basal cell.

— Length 10,5 mm.

Cnephalia ochriceps n. sp. g. — Cinereous; head and anal

segment ochraceous; frontal band, four thoracic stripes , reflections

on the abdomen, third antenna! joint, and legs, black; palpi and

basal joints of the antennae rufous; wings without any yellowish

tint at the base. — Length 11,5 mm.

Gymnochaeta subviridis n. sp. j. — Thorax and scut ellum

metallic green, covered with grey tomentum; abdomen violet ; head

whitish; antennae and legs black; palpi rufous; curvation of the

fourth vein rectangular. — Length 9 mm.

Meigenia albifacies n. sp. %. — Blackish; front borders of

the second and third abdominal segments cinereous; head silvery-

white; frontal band, antennae, and legs black ; palpi rufous; bristles

of the hind tibiae short and not fringe-like. — Length (i mm.
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Exorista leuconota n. sp. ?. — Head and thoracic dorsum

whitish ; ahdomen grey with black reflections and black hind borders

of the segments 5 only marginal macrochaetae; antennae and legs

black
;
proboscis and palpi yellowish-rufous. — Length 8 mm.

Miltogramma nana n. sp. ?. — Head grey , front and upper

portion of the cheeks somewhat rufous; frontal band black , linear

;

vibrissae present ; antennae black ; thorax cinereous with three

black stripes; abdomen grey and black tessellate; legs black. —
Length 3,5 mm.

Admontia l
) occidentalis n. sp. 2. — Head and thorax

whitish-grey; frontal band, antennae, and four black stripes on the

thorax, black; basal joints of the antennae somewhat rufous; palpi

rufous; abdomen black, with white front margins on the segments
;

legs black; front tarsi one and a half time as long as the tibiae,

with the second and following joints dilated. — Length 6 mm.

-5

y

1) Brauer and v. Bergenstamm , Denkschr. K. Acad. Wissensch. Wien. LVI

,

p. 104.
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EENIGE JAYAANSCHE TACHININEN,

DOOR

F. M, VAN DER WULP.

Herhaalde malen mocht ik in den laatsten tijd van den heer

Mr. M. C. Piepers te Batavia kleine bezendingen ontvangen van

parasitische vliegen, welke door hem bij het kweeken van vlind'ers

uit de rupsen en poppen of op andere wijze waren verkregen.

Ik kan hem daarvoor niet genoeg erkentelijk zijn, ie meer omdat

dergelijke insecten in tropische landen gewoonlijk geheel worden

veronachtzaaind en daardoor zelden tot ons overkomen. J)e reden

hiervan is niet ver te zoeken. Deze vliegen hebben over 't alge-

meen niets opvallends en gelijken zoo veel op onze meest gewone

Europeesche soorten , dat eene collectie uit de tropen , uitsluitend

uit deze groep bestaande, op het eerste gezicht bijna niet van eene

dergelijke inlandsche te onderscheiden is. Geen wonder dus, dat

onze kennis betreffende de fauna van .lava , voor zooveel de afdeeling

der Tachininen aangaat, zich nog op een lagen trap bevindt en

dat het aantal beschreven soorten op verre na in geen verhouding

staat tot de velen, die er ongetwijfeld zullen voorkomen. Yolgens

mijne aanteekeningen zijn er uit geheel znidelijk Azie, na aftrek

der bekende synoniemen , nog geen 150 soorten van Tachininen

beschreven, en daaronder niet meer dan 24, waarvan Java als

vaderland wordt vermeld.

In dit opstel worden 16 soorten behandeld; drie er van zijn

reeds vroeger besclneven , ofschoon het van twee van deze niet

bekend was, dat zij ook op Java voorkomen; de overigen zijn

novae species en een daarvan heeft mij zelfs aanleiding gegeven

tot het oprichten van een nieuw geslacht. Door uilvoerige beschrij-
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vingen en door van elke soort tevens afbeeldingen te geven, heb

ik getracht ook anderen in de gelegenheid te stellen zich eene

duidelijke voorstelling van de bier behandelde vormen te maken

;

wat in deze groep van insecten te meer noodig is, omdat de ken-

merken , waardoor geslachten en soorten zich van elkander onder-

scheiden, in den regel zeer vaag zijn, waarvan reeds vele ver-

warringen en onzekerheden in de systematiek het gevolg zijn geweest.

1. Nemoraea tropidobothraBr. B.

Braner en von Bergenstamm , Denkschr. K. Altad. der IFissenseh.

in Wien, LVIII
, p. 361.

B.eeds eenige jaren geleden word mij door Mr. Piepers een

mannelijk exemplaar gezonden van eene groote en ongemeen fraaie

Javaansche Tachinine, zeer kenbaar door het roodgele achterlijf,

waarover een breede, aan de kanten iets boekige, zwarte rugband

loopt , en door de vleugels , die aan de wortelhelft roodgeel , aan

de spitshelft, vooral langs de aderen , donkerbruin zijn. Bij geen

der scbrijvers, die over uillands^he Dipiera handelen, kon ik eenig

spoor van dit dier ontdekken , en het bleef dus ongedetermineerd

in mijne collectie, totdat in 1891 bet tweede gedeelte van bet

werk van Professor Brauer en von Bergenstamm verscheen en ik

daarin al spoedig de soort onder bovengemelden naam duidelijk

beschreven vond.

Be acbt bet niet onnuttig van deze pracbtige soort hier eene

afbeelding, alsmede eene sclietsleekening van den kop in profiel,

te geven (pi. 4, fig. 1 en id).

"Waarschijnlijk is het exemplaar door den heer Piepers ge-

vangen, althans ik heb het gekregen zonder eenige aanduiding,

dat bet gekweekt zou zijn.

Het wijfje, dat door het geheel zwarte achterlijf zeer van het

mannetje verschilt , maar in de kleur en teekening der vleugels

daarmede overeenkomt, bevindt zicli in het Leidsche Museum,

onder den naam van Nemoraea bicolor Macq., in exemplaren

,

inderlijd door Blume van Java overgezonden. Werkelijk lafen de
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beschrijving en de vleugelafbeelding, door Macquart gegeven
,
geen

twijfel over, dat hij het 5 van N. tropidobotJira voor oogen heeft

gehad. Hij geeft 00k Java als vaderland aan ') en ontving de soort

van Bigot; zij zal derhalve waarschijnlijk in de collectie van dezen

laatste voorkomen 2
). Evenmin valt het te betwijfelen , of Walker's

beschrijving van Tachina (Nemoraea) grandis en de daarbij door

Westwood gegeven af beelding betreffen mede het $ van tropidobotJira.

Toch schijnt het mij verkieslijk den nieuwen naam, door Brauer

en von Bergenstamm aan het dier gegeven , te behouden , omdat

daaronder beide sexen zijn beschreven, terwijl zoowel Macquart als

Walker alleen het 2 kenden en bovendien de beide namen {bicolor

en grandis) reeds voor een aantal andere Tachinen-soorten ge-

bezigd zijn.

Als synoniemen voor Nemoraea tropidobotJira Br. B. zijn dus bij

te voegen

:

Nemoraea bicolor Macq. Dipt exot. supp. 4 p. 182, pi. 16,

f. 6 (vleugel).

TacJiiua (Nemoraea) grandis Walk. Ins. Saimdersiana , Dipt.

p. 278, pi. 7, f. 1.

2. Crossocosmia Sericariae Rond.

Van deze soort ontving ik van Mr. Piepers meer dan eens exem-

plaren van Java, en daaronder een paar, die uit eene groote

beerrups (de naam werd mij niet medegedeeld) werden gekweekt.

Ik twijfel er niet aan, of TacJiina cilipes Macq. moet als dezelfde

soort worden beschouwd. Macqu art's beschrijving toch kan zonder

eenigen dwang worden toegepast; wel noemt hij de palpen zwart,

maar dit schijnt mij toe geen overwegend bezwaar op te leveren,

als men in aanmerking neemt, dat bij sommige exemplaren de

kleur der palpen zeer donker is. Zeker is het althans , dat Masicera

1) In zijnen index {Dipt. ex. supp. 4 p. 356) uoemt Macquart ten onrechte

als vaderland : Nouvelle Hollande.

2) Deze collectie is na Bigot's dood door aankoop het eigendom geworden

van den heer G. H. Verrall, Sussex Lodge, Newmarket, in Engeland.
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cilipes, door mij in het werk der Sumatra-expeditie beschreven,

met afbeelding van het $, niet anders is dan Crossocosmia Seri-

cariae. Om soortgelrjke redenen als liiervoren door mij voor Nemoraea

tropidobothra zijn aangegeven, zou ik ook hier den naam , door

Macquart gegeven, al is deze ouder, voor dien van Sericariae Rond.

willen doen wijken.

Ten einde de soort des te meer kenbaar te maken, voeg ik

hierbij nog eene afbeelding van het $ (pi. 4, fig. 2), alsmede

schetsteekeningen van den kop in beide sexen (fig. 2 a—d).

Behalve in Japan, komt de soort dus voor op Java en Sumatra,

alsmede in Britsch Indie. Dit laatste is mij gebleken uit een

typisch exemplaar, parasitisch uit Aniheraea Mylitta Drury ver-

kregen en door wijlen Bigot ten onrechte als Maslcera graudis

Walk, gedetermineerd.

De synonymie der soort moet derhalve worden vastgesteld als volgt

:

Vgimijia Sericariae Rond., Bull. Soc. ent. Ital. II, p. 137

en p. 2'23.

Taclrina cilijjes Macq. Dipt. exot. II, 3, p. 62, pi. 6,f. 6.

Masicera cilipes v. d. Wulp, Sumatra exped. Dipt. p. 30,

pi. ir, f. 5.

Masicera graudis Bigot, India Museum Notes , I, p. 211

(nee Walker).

Croisocosmia Sericariae Mik , Wien. Ent. Zeitschr. IX, p. 309
,

Taf. in, f. 7 en 8.

3, Crossocosmia curvipalpis n. sp. (<??).

PL 4, fig. 3.

Ovato-elliptica, cinerea; epistomate albo; thorace lineis quatuor

nigris; abdoinine segmento priino toto, segmentorum reliquorum

margine apicali lineaque dorsali nigris; palpis rubro-fuscis, curvatis
;

antennis pedibusque nigris; antennarum articulo tertio secundo

triplo longiore, tibiis posticis extrorsim breviter ciliatis; unguibus

et pulvillis baud elongatis.

Lon";. 9.5 mm.
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Voorloopig breng ik deze soort tot het genus Crossocosmia,

waarmede zij in de meeste kenmerken overeenstemt , o. a. in het

gemis van duidelijke macrochaeten op de beide eerste segmenlen

van het achterlijf en in de wimperaehtige beborsteling der achter-

schenen. Ik moet echter opmerken , dat zij in sommige opzichten

daarvan afwijkt. Zoo dalen de oogen lager af dan bij Cr. Sericariae

en zijn de haken en voetballen merkelijk korter, ofschoon mijne

voorwerpen mannetjes schijnen te zijn, daar zij geene orbitaal-

borstels hebben en het voorhoofd vrij smal is.

Voorhoofd niet vooruitstekend , geelachtig aschgrauw, op den

schedel smaller dan de oogen; voorhoofdsband zwart, smaller dan

de zijden, voorhoofdsborstels zwak , in eene gebogen rij afdalende

tot aan het einde van het tweede sprietenlid; builenwaarts van de

voorhoofdsborstels nog vele haren , weinig van die borstels ver-

schillende; geen orbilaal-borstels; drie paren sehedelborstels. Aan-

gezicht, wangen en achterste oogranden wit; het aangezicht bijna

rechtstandig; gezichtslijsten boven den mondrand slechts weinig tot

elkander gebogen en aldaar met vele borstels bezet , die echter niet

hooger reiken dan het eind der sprielen ; te midden dezer borstels

,

een weinig boven den mondrand , steken de langere vihrissen uit.

Oogen naakt , vrij laag afdalende , zoodat het onderste gedeelte niet

meer dan een vierde van de lengte der oogen inneemt. Sprieten

boven de middenlijn der oogen ingewricht en niet tot het onder-

einde der oogpn reikende; het derde lid ongeveer driemaal zoo lang

als het tweede; sprietborstel onduidelijk geleed, tot iets voorbij het

midden verdikt; de sprieten zijn zwart, het uiteinde van het tweede

en de wortel van het derde lid dragen nochtans sporen van eene

lichtere, rosachtige kleur. Zuiger zwart; palpen uitstekend, naar

boven gebogen, donker roodachtig, vooral naar het uiteinde. —
Thorax van boven geelachtig aschgrauw, met vier smalle , aan den

dwarsnaad afgebroken, zvvarte strepen; borstzijden grijs; schildje

geelachtig grauw , aan den wortel zwartbruin, aan het einde rood-

achtig en door de beharing okergeel. — Achterlijf eivormig, de eerste

drie ringen zijn ongeveer van gelijke lengte, de anaal-ring korter

;

eerste ring zwart; de tweede en derde ringen grijs, met breeden
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zwarten achterrand, in de zijden met bruinrooden gloed ; anaal-

ring glanzig zwart , van voren met grijzen zoom ; over de middenste

ringen loopt eene zwarte rugstreep, nevens welke zich de zwarte

kleur , naarmate van het opvallend licht, naar voren uitbreidt;

aan den achterrand van den tweeden ring zijn een paar zeer korte

macrochaeten; die van den derden ring zijn langer en vormen eene

reeks langs den achterrand; op den ' anaal-ring zijn zij over de

geheele oppervlakle verspreid , doch vallen weinig in het oog tusschen

de dichte beharing. — Pooten zwart; de voordijen van boven en van

achteren met kamachtig geplaatste borstels; achterschenen aan de

buitenzijde wimperachtig met borstels, die echter korter zijn dan

bij Sericariae; tarsen slank, ongeveer zoo lang als de schenen

;

haken en voetballen weinig langer dan het laatste lid , de voet-

ballen geelachtig. — Vleugelschubben geelachtig wit. Vleugels met

nauwelijks iets grauwe tint, een weinig langer dan het achteiiijf,

zonder randdoorn; spitscel vrij kort voor de vlengelspits geopend;

ombuiging der discoidaal-ader (vierde langsader) met iets stompen

hoek en zonder aanhangend adertje; middendwarsader op het midden

der schijfcel; spitsdwarsader zeer weinig gebogen, soms bijna

recht; achterdwarsader iets meer gebogen.

Drie exemplaren van Java (Piepers), waarvan een gekweekt uit

Hgpaetra remosa Hbn. Bij een der voorwerpen is de kleur van den

thorax meer zuiver grijs en zijn de beide zwarte middenstrepen

iets breeder; bovendien is het schildje meer zwartachtig met rood-

bruinen achterrand; daar het overigens met de beide anderen

overeenkomt, kan ik er niet anders dan eene varieteit in zien.

4. Crossocosmia discreta n. sp. <? ?.

PI. 4, fig. 4.

Ovata, cinerea; epistomate albo; thorace lineis quatuor nigris;

abdomine nigro , segmentis secundo et sequentibus margine anteriori

cinereo; antennis pedibusque nigris; antennarum articulo tertio

secundo triplo longiori; tihiis posticis extrorsim breviter ciliatis;

urguibus el pulvillis elongatis in <?; palpis rubro-fuscis.

Lonir. 8 mm.
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Ook deze soort, ofschoon nog kleiner, vertoont over 't algemeen

de kenmerken van het geslacht Crossocosmia, doch heeft, even als

de voorgaande, de oogen lager afdalende dan bij Or. Sericariae;

bij het $ zijn de haken en voetballen yerlengd.

Kop en oogen ongeveer als bij curvvpalpis gevormd; voorhoofd

licht geelachtig grauw, bij het $ smaller dan de oogen, bij het

$ iets breeder, doch minder breed dan hi] Sericariae %; voorhoofds-

band zwart, zoo breed als de zijden; voorhoofdsborstels in eene

gebogen rij tot het eind van het tweede sprietenlid afdalende, bij

het c? zwak, bij het ? steviger; buitenwaarts van deze borstels

bevindt zich op het voorhoofd eene zeer fijne beharing, welke alleen

met eene sterke loupe zichtbaar wordt; bij het $ zijn ter weder-

zijde twee naar voren gerichte orbitaal-borstels, die bij het <? ont-

breken; schedelborstels als bij citrvipalpis. Aangezicht, wangen en

achterste oogrand witachtig ($) of zilverwit (?). Sprieten zwart,

boven de middenlijn der oogen ingeplant, het derde lid driemaal

zoo lang als het tweede; sprietborstel tot iets voorbij het midden

verdikt. Zuiger zwart; palpen donker roodlaruin, cylindrisch, naar

het uiteinde verdikt en iets opgebogen , doch niet zoo sterk als bij

de voorgaande soort. — Thorax aschgrauw , met vier smalle, aan den

dwarsnaad afgebroken, zwarte strepen; schiklje geelachtig grauw,

bijna okergeel, aan den wortel zwartbruin. — Achterlijf eivormig, de

eerste drie ringen van gelijke lengte, de anaal-ring korter; eerste

ring zwart; de volgende ringen zwart, eenigszins glanzig, aan den

voorrand met een lichten zoom, die bij het <? breeder en geel-

grauw, bij het % smaller en witachtig is; in sommige richtingen

vertoont zich ook eene zwarte rugstreep, en bij het $ hebben de

zijden van het achterlijf iets roodachtigs; macrochaeten als bij

cur'vipalps. Ook de pooten zijn als bij die soort gevormd en be-

borsleld; de haken en voetballen zijn bij het <? echter een weinig

meer verlengd en langer dan het laatste tarsenlid; de voortarsen

van het j zijn niet verbreed. — Vleugelschubben geelachtig (<?) of

wit (?). Vleugels met flauwe grijsachtige tint; spitscel dicht bij de

vleugelspits geopend; ombuiging der discoidaal-ader rechthoekig,

zonder aanhangend adertje; middeldwarsader op het midden der
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scliijfcel; de beide buitenste dwarsaderen een weinig gebogen.

Een $ en een $ van Java (Piepers), het eerste gekweekt uit

Godara comalis Guen., bet wijfje uit e3n nog ongedetermineerd

Microlepidopteron.

5. M a s i c e r a linearifrons n. sp. 3 S.

PL 4, fig. 5.

Ovato-elliptica, cinerea; capite albescente; stria frontali , thoracis

lineis quatuor, abdominis segmento primo toto et segmentorum

reliquorum margine apicali lineaque dorsali , antennis pedibusque
?

nigris; palpis ruiis; antennarum articulo ultimo secundo quintuplo

longiori.

Long. 7 mm.

Yoorhoofd niet vooruitstekend , ongeveer een derde ter breedte

van den kop, lichtgrijs; voorhoofdsband duidelijk, zwart, iels

smaller dan de zijden; voorhoofdsborstels kort, tot aan het eind

van het tweede sprietenlid afdalende ; drie paren iets langere schedel-

borslels; bij het $ bovendien ter wederzijde een paar stevige , naar

voren gebogen orbitaal-borstels. Aangezicht bijna rechtstandig, wit;

mondrand niet vooruitstekend; gezichtslijsten naar onderen diver-

geerend , doch boven de mondopening weder flauw ingebogen;

vibrissen dicht boven den mondrand ingeplant en daarboven nog

eenige zwakkere borstels. Oogen naakt, tot vrij dicht aan den

onderkant van den kop afdalende. Sprieten zwart, boven de midden

-

lijn der oogen ingewricht; de beide wortelleden kort; het derde lid

vijfmaal zoo lang als het tweede, tot dicht aan den mondrand

reikende; sprielborstel naakt , aan de M'ortelhe'ft verdikt, doch

langzaam dunner wordend en aan het einde haarfijn. Zuiger zwarl

;

palpen bleek roesikleurig, cylindrisch. — Thorax en schildje asch-

grauw; op den rug van den thorax vier zwartachtige langslijnen,

de beide middenste achter den dwai'snaad onduidelijk ; aan het.

eind van den thorax en aan den achterzoom van het schildje lange

macrochaeten. — Achterlijf eivormig (bij het J naar het einde spits

toeloopend)
,
grauw ; de eerste ring en de achterrand der volgende
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ringen zwart en min of meer glanzig; voorts eene zwarte rug-

streep, die naarmate bet liclit er op valt, soms door eon zwart-

aclitigen weerschijn wordt begrensd; aan den achterrand van den

tweeden en derden ring platliggende en daardoor weinig in het oog

vallende macrochaeten. — Pooten zwart; middenschenen met een paar

lange, naar beneden gericbte borstels even onder bet midden;

acbterschenen aan de buitenzijde met eene reeks kamachtig gestelde

borstels; tarsen korter dan de schenen; haken en voetballen in

beide sexen kort. — Vleugelscbubben witachtig. Yleugels met flauwe

grijsachtige tint; spitscel kort voor de vleugelspits geopend; middel-

dwarsader op het midden der scliijfcel; ombuiging der discoidaal-

ader rechthoekig; spitsdwarsader en achterdwarsader zacht gebogen.

Drie exemplaren (twee mannetjes en een wijfje) , Java (Piepers);

onbekend uit welke vlindersoort zij zijn voortgekomen.

Genus P A R E X R I S T A Br. en B.

Dit geslacbt werd door Professor Brauer en von BergenstainnY

{Benhchr. K. Akad, IJ'iss. Wien, LVI, p. 87 en LVIII p. 3d 8)

van het genus Exorista Meig. afgescheiden , om er de talrijke soorten

in op te nemen, welke smalle kinbakken hebben, en waarvan

onze gewone Exorista lucorum Meig. als een der typen kan worden

beschouwd. Een zevental nieuwe soorten van Java , die ik meen

hiertoe te moeten brengen , wensch ik hieronder te beschrijven.

Zij bebooren alien tot die, bij welke aan het achteiiijf alleen mar-

ginale macrochaeten aanwezig zijn, de sprietborstel geen aanduiding

van geledingen vertoont en de palpen roodachtig of geel zijn.

Overigens zijn die zeven soorten op de volgende wijze te onder-

scheiden

:

4. Dijen en schenen roodgeel , alleen de tarsen zwart. rubeola.

Pooten zwart, somtijds de schenen geelachtig . . 2

2. Achterlijf roodgeel, met breeden , zwartachtigen

rugband. corviuoides.

Achterlijf zwart, meestal met aschgrauwen voor-

rand der ringen 3
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3. Schenen gebogen. . . , i curvipes.

Schenen recht 4

4. Schildje geheel zwart (achteiiijf glanzig zwart,

met grijze plekken op den tweeden ring) . . laeviventris.

Schildje roodgeel of grauwachtig geel , althans aan

den achterrand (acliterlijf met grauwen voor-

zoom aan de tweede en volgende ringen) . . 5

5. Voorhoofd van boven plat , aan de inwrichting

der sprieten een weinig hoekig uiistekend; die

inwrichting merkelijk boven de middenlijn der

oogen gentilis.

Voorhoofd meer zuiver afgerond en niet uitstekend;

inwrichting der sprieten op de middenlijn der

oogen of nauwelijks iets daarboven .... 6

6. Schedel (in e?) bijna zoo breed als de oogen

;

tweede lijfsring (in c?) met een paar groote,

steil opstaande macrochaeten iridipennis.

Schedel (in <?) half zoo breed als de oogen ; ma-

crochaeten van den tweeden lijfsring (in c?)

kort en weinig tusschen de beharing uilkomende. modicella.

De drie laatslgenoemde soorten behooren in de verwantschap

van onze inlandsche P. lucorum Meig.

6. P a r e x o r i s t a rubeola n. sp. $.

PI. 5, fig. 1.

Ovata, cinerea ; capite albo; thorace lineis obsoletis fuscis; ab-

domine flavido-rufo , stria dorsali et segmento tertio margine apicali

nigris; antennis nigris, articulis basalibus rufis, articulo tertio

secundo quadruplo longiori; palpis pedibusque rufis, tarsis nigris.

Long. 7.5 mm.

Kop halfrond , wit ; voorboofd gebogen ; schedel zoo breed als de

oogen; voorhoofdsband zwart, smaller dan de zijden; voorhoofds-

borstels weinig talrijk maar stevig, de ondersle ter hoogte van het

tweede sprietlid;' drie paar schedelborstels achter elkander, als een
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vervolg van de voorhoofdsborslels ; een paar naar voren gerichte

ocellaar-borstels , en ter wederzijde een paar, mede naar voren

gerichte orbitaal-borstels. Oogen tot dicht aan den onderkant van

den kop afdalende, met zeer korte, weinig zichtbare beharing.

Aangezicht bijna recbtstandig; mondrand niet vooruitstekend; ge-

zichtslijsten naar onderen iets uit elkander wijkende en daar

nauwelijks weder ingebogen; vibrissen juist aan den mondrand,

zonder korte borsteltjes er boven; wangen smal, naakt; kinbakken

van onderen met eenige borstels; kinbaard wit. Sprieten op bet

midden der ooglengte ingewricht; de beide wortelleden kort , roest-

kleurig; het derde lid zwart, viermaal zoo lang als het tweede;

sprietborstel aan de wortelhelft slechts weinig verdikt. Zuiger aan

den wortel zwartachtig, de lippen bleek roodgeel, evenals de

cylindriscbe palpen. — Thorax aschgrauw , met vier donkere , weinig

in 't oog vallende langslijnen; schildje geelachtig aschgrauw, aan

den wortel zwartachtig, in de zijden en aan den achterrand met

eenige lange macrochaeten. — Achterlijf eivormig , de beide middenste

ringen het langst; de grondkleur is roodgeel, doch wijzigt zich door

een lichtgrijzen of witachtigen. vlekkigen weerschijn, die in de

zijden tot het zilverwitte overgaat ; op den eersten ring vertoont

zich eene zwarte rugvlek , op den tweeden ring een zwarte rug-

band , die naar achteren breeder wordt , zich op den derden ring

voortzet en daar in een glanzig zwarten achterzoom overgaat ; de

anaal-ring is aan de voorste helft grauwachtig, aan het einde zwart;

de buik is roodgeel met witten weerschijn en eene smalle zwarte

middenstreep ; aan den achterrand van den eersten ring zijn een

paar korte macrochaeten, aan dien van den tweeden ring een paar

,

die langer en steviger zijn, aan den achterrand van den derden

ring eene reeks van verscheidene lange en krachtige macrochaeten

;

de anaal-ring is, zoowel op het midden als aan het einde , met

een aantal macrochaeten bezet.— Pooten roodgeel , met zwarte tarsen

;

middenschenen onder het midden met enkele slevige borstels en

met krachtige eindsporen ; achterschenen buitenwaarts met eene rij

borstels, waarvan er een onder het midden langer is; voor- en

achtertarsen zoo lang als de schenen , de middentarsen ietskorter;
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liaken en voetballen kort. — Vleugelschubben geelachtig wit. Vleugels

zonder randdoorn, met grijze tint, aan den wortel geelachtig;

spitscel dicht voor de vleugelspits geopend ; middeldwarsader op

het midden der schijfcel ; ombuiging der discoidaal-ader rechthoekig,

zonder eenige aanduiding van een aanbangend adertje; spitsdwars-

ader ingebogen ; achterdwarsader flauw geslingerd.

Een $ van Java (Piepers); nit de daaraan gehechte nummer-

etiquette blijkt, dat bet is gekweekt, doch de vlindersoort, waaruit

het is voorlgekomen , is mij niet opgegeven.

7. Parexorista corvinoides n. sp. $ ?.

PI. 5, fig. 2.

Ovata; capite albo; thorace cinereo; scnlello ochraceo; abdomine

flavido-rufo, stria dorsali lata nigricante; antennis pedibnsque nigris;

tibiis testaceis
;

palpis rnfis.

Long. 5.5—7 mm.

Voorhoofd afgerond, niet vooruitstekend
,
grauw met wilachligen

weerschijn; schedel in $ ter halve breedte der oogen, in $ een

weinig smaller dan de oogen ; voorhoofdsband zwart , smaller dan

de zijden ; voorhoofdsborstels tot het eind van het tweede sprieten-

lid afdalende; bij het % zijn de voorhoofdsborstels minder talrijk,

maar sieviger; voorts heeft het drie paar naar achteren gerichte

schedelborstels , benevens een paar naar voren gerichte ocellaar-

borstels en ter wederzijde twee stevige orbitaal-borstels, mede voor-

waarts gebogen (bij het mannelijk exemplaar, dat voor mij staat,

zijn de schedelborstels en de ocellaar-borstels afgebroken). Oogen

tot dicht aan het ondereind van den kop afdalende, met korte,

bleekgele beharing. Aangezicht en wangen wit; gezichtslijsten

scherpkantig, van onderen een weinig ingebogen; vibrissen juist

aan den mondrand, met enkele kortere borstels er boven; de zeer

smalle kinbakken wit, even als de achterste oogrand ; achterhoofd

licbtgrijs; kinbaard wit. Sprieten zwart, boven het midden der

oogen ingewricht; de beide wortelleden kort; het derde lid niet

wel driemaal zoo lang als het tweede, naar onderen iets verbreed

en afgerond; sprietborst.el nauwelijks tot het midden verdikt. Zuiger
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bruinzwart; palpen roodgeel, naar het einde dikker. — Thorax asch-

grauw, van voren lichter, met vijf zwarlachtige langslijnen, die

bij het S niet altijd duidelijk zijn, omdat daar de grondkleur

donkerder is; borstzijden lichlgrijs; schildje bruinachtig geel, eenigs-

zins okerkleurig, met eenige lange macrochaeten , waarvan twee

aan den achterrand gekruist. — Aehterlijf eivormig, ix>odgeel (<?) of

roodhruin ($) ; de eerste ring in 't midden zwart; de beide volgenden

met een breeden donkeren rughand ; bij het $ is deze rugband donker-

bruin en verdeelt zich soms , naarmate van het daarop vallend licht

,

in drie zwarte slrepen, met witachtig weerschijnende tusschen-

ruimten, terwijl zich aan den voorkant der ringen een smalle geel-

achtigwitte zoom vertoont; bij het ? is de rugband zwart , met on-

regelmatige witachtige weerschijnvlekken; de anaal-ring is in beide

sexen nagenoeg geheel zwart , terwijl de lichte kleur alleen in een klein

hoekje ter wederzijde overblijft; aan den tweeden ring zijn een paar

marginale macrochaeten, aan den derden ring eene reeks van der-

gelijke macrochaeten. — Pooten zwart, de schenen bruingeel

;

voor- en achtertarsen zoo lang als de schenen; de middentarsen

korter; onder aan de voordijen eene rij kamaehtig gestelde borstel-

haren; aan de middenschenen omstreeks het midden een paar

borstels en voorts krachtige eindsporen; achterschenen buitenwaarts

wimperachtig met borslels, waarvan een paar onder het midden

langer zijn; haken en voetballen hij het $ verlengd, het meest

aan de voortarsen; de voetballen geelachlig. — Vleugelschubben

geelachtig wit. Vleugels met grijsachlige tint, bij het $ langs den

voorrand flauw bruingeel; spitscel kort voor de vleugelspits ge-

opend; middendwarsader op het midden der schijfcel; ombuiging

der discoidaal-ader rechthoekig zonder aanhangend adertje; spits-

dwarsader een weinig ingebogen ; schijfdwarsader bij het $ flauw

geslingerd, bij het ? bijna recht.

Een mannetje en een wijfje van Java (Piepers) , beiden uit

Liparis coriicea Sn. gekweekt.

Bij oppervlakkige beschouwing gelijkt de soort op het $ van de

gewone Musca corvina Fabr. , doch laat zich daarvan gemakkelijk

onderscheiden door de naakte sprieten enz.
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8. P a r e x o r i s t a c u r v i p e s n. sp. <?.

PI. 5, fig. 3.

Ovata, nigra, epistomate albicante; thorace antice grisescente,

lineis nigris obsoletis; abdomine macrochaetis parvis marginalibus;

antennis pedibusque nigris; antennarum articulo ultimo secundo

quadruplo longiori ; tibiis curvatis: palpis rufis.

Long. 6.5 mm.

Voorhoofd aschgrauw
,

plat , iets vooruitstekend ; schedel smaller

dan de oogen; voorhoofdsborstels ter wederzijde in eene gebogen rij

tot beneden het tweede sprietlid afdalende
;
twee paren naar acbteren

gerichte schedelborstels en een paar naar voren wijzende ocellaar-

borstels; orbitaal-borslels ontbreken. Oogen tot dicbt aan het onder-

eind van den kop afdalende, met dichte geelachtige beharing.

Aangezicht wit, bijna rechtstandig ; mondrand niet vooruitstekend;

gezichtslijsten scherpkantig, van onderen iets naar binnen omge-

bogen; vibrissen juist aan den mondrand, met eenige kortere

borsteltjes er boven; onderkant van den kop met eene rij vrij

slevige borstels; achterste oogrand wit. Sprieten zwart, iets boven

de middenlijn der oogen ingewricht; het derde lid viermaal zoo

lang als het tweede; sprietborstel aan de wortelhelft verdikt en

verder langzamerhand dunner wordende. Zuiger zwartbruin; palpen

roodgeel, cylindrisch , naar het eind verdikt. — Thorax en schildje

zwart, min of meer met aschgrauwe bestuiving; op den rug van

den thorax eene flauwe aanduiding van zwarte langslijnen; achter-

rand van het schildje roestkleurig. — Achterlijf breed eivormig, zwart

met eenigen glans; macrochaeten klein en alleen aan den achter-

rand der ringen. — Pooten zwart ; al de schenen sterk gebogen

;

achterschenen buitenwaarts wimperaclrtig met borstels, waarvan er

een of twee, beneden het midden, langer en steviger zijn; voor-

en achtertarsen langer dan de schenen, de middentarsen korter;

haken en voetballen verlengd , die van de beide voorste paren het

meest , de voetballen geelachtig. — Vleugelschubben bleekgeel.

vleugels zonder randdoorn, met grijze tint; spitscel dicht voor de
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vleugelspits geopend; ombuiging der discoidaal-ader rechthoekig

,

zonder aanhangend adertje ; middeldwarsader iets v66r het midden

der schijfcel; spitsdwarsader recht; schijfdwarsader flauw gebogen.

Een <?, Java (Piepers), onzeker uit welke vlindersoort gekweekt.

9. Parexorista laeviventris n. sp. £.

PI. 5, fig. 4.

Ovata, nigra; epislomate albo; thorace antice cinereo, nigro-

striato; abdomine nitido, segmento secundo fascia late interrupla

grisea, segmento tertio antice limbo angusto albescente; antennis

elongatis pedibusque nigris; antennarum articulo ultimo secundo

quintuplo longiori; palpis rubro-fuscis.

Long. 5—6 mm.

Schedel smaller dan de oogen; voorboofd ascbgrauw; voorhoofds-

band zwart, ingedrukt, den scbedel niet bereikende ; voorhoofds-

borstels tot beneden het tweede sprietlid afdalende; drie paren

scbedelborstels en een paar naar voren gerichte ocellaar-borstels;

orbitaal-borslels niet aanwezig. Oogen tot bijna aan het ondereind

van den kop reikende, met korle, dichte, geelacbtige bebaring.

Aangezicht, wangen en achterste oogrand wit; gezichtslijsten naar

onderen divergeerend, boven de mondopening nauwelijks iets in-

gebogen : vibrissen aan den mondrand geplaatst , met eenige kortere

borsteltjes er boven ; wangen smal , van onderen met eene rij bor-

stels; kinbaard wit. Sprieten zwart, boven het midden der oogea

ingewricht; de worlelleden kort; bet derde lid ongeveer vijfmaal

zoo lang als het tweede, van voren met witten weerschijn ;
spriet-

borstel aan de wortelhelft verdikt en van daar vrij plotseling

haarvormig. Zuiger zwartachtig; palpen donker roodbruin , klein en'

dun. — Thorax met aschgrauwe bestuiving, die voor den dwars-

naad het helderste is en aldaar het begin van zwarte langslijnen

vertoont, waarvan er drie op den rug bet duidelijkst zijn; borst-

zijden met lichtgrijze weerschijnvlekken; schildje zwartachtig, aan

den achterrand met lange macrochaeten. — Achterlijf langwerpig

eivormig, glanzig zwart: de derde ring het langst, de anaal-ring
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het kortst; tweede ring met een breeden, in 't midden afgebroken,

lichtgrijzen voorzoom; derde ring met een dergelijken , docb veel

smalleren zoom; bet acbterlijf is met eene korte en dichte bebaring

bezet ; aan den achterrand van den tweeden ring zijn een paar

stevige macrochaeten , aan dien van den derden ring eene rij van

dergelijken; anaal-ring mede met verscbeidene macrocbaeten en

lange haren. — Pooten zwart; voordijen van onderen met kamacbtig

gestelde borstels; middenschenen onder bet midden met enkele

stevige borstels en met krachtige eindsporen; achterschenen buiten-

vvaarls met eene rij borstels, waarvan een beneden het midden

langer is dan de overigen ; voor- en achtertarsen zoo lang als de

schenen, de middentarsen iets korter; baken en voetballen ver-

lengd, de voetballen geelaehtig. — Vleugelscbubben bleekgeel.Vleugels

met flauwe grijze tint; spilscel een eind voor de vleugelspits smal

geopend; ombuiging der discoidaal- ader bijna rechthoekig, en schijn-

baar met een kleinen aderaanhang, die ecbter niets meer is dan

eene vlengelplooi; middeldwarsader voor het midden der schijfcel

;

spitsdwarsader bij haren oorsprong uit de discoidaal-ader ingebogen

,

docb verder recht; schijfdwarsader flauw gebogen.

Twee mannelijke exemplaren van Java (Piepers) , uit rupsen of

poppen gekweekt , docb zonder dat de naam der aangetaste vlinder-

soort mij is medegedeeld.

10. Parexorista gen til is n. sp. <? $.

PI. 5, fig. 5.

Ovata, cinerea, fronte plana, subprominente; antennis nigris,

elongatis, articulo tertio secundo quadruplo longiori; palpis pallide

rufis; tborace lineis quatuor nigris; scutello apice ocbraceo; abdo-

mine nigro , segmentis secundo et tertio antice cinereis, macrochaetis

marginalihus distinctis; pedibus nigris.

Long. 9 mm.

Voorhoofd aschgrauw, plat, aan de inwricbting der sprieten een

weinig boekig uitstekend; schedel in $ zoo breed als de oogen

,

in $ iets smaller; voorhoofdsband zwart, smaller dan de zijkanten

;
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voorhoofdsborstels tot iets beneden het tweede sprietenlid afdalende;

drie paren naar achteren gerichte schedelborstels , alsmede een paar

naar voren gerichle ocellaar-borstels ; bovendien , bij bet $, ter

wederzijde een paar orbitaal-borstels. Aangezicht bij liet S zwart-

achtig met witten weerschijn, bij het $ meer zuiver wit;wangen

srnal
;

gezichtslijsten van onderen een weinig ingebogen ; vibrissen

aan den mondrand geplaatst en daarboven eenige kortere haren

;

aan de kinbakken, die wegens de zeer laag reikende oogen , slechts

lineair zijn , bevinden zich langere borstels; de kinbaard is wit.

Oogen met dichte grauwgele beharing. Sprieten zwart, merkelijk

boven de middenlijn der oogen ingewricht; de beide wortelleden

kort; het derde lid ten minste viermaal zoo lang als het tweede;

sprietborslel aan de wortelhelft een weinig verdikt. Zuiger zwart-

achtig, met vrij lange eindlippen
;
palpen bleek roodgeel, naar het

uiteinde sterk verbreed. — Thorax van boven geelachtig aschgrauw

,

met vier zwarte fijne langsstrepen , de beide middensten aan den

voorkant beginnende en tot even over den dwarsnaad doorge-

trokken , de beide uitersten aan den dwarsnaad afgebroken en slechts

uit langwerpige vlekjes bestaande; borstzijden grijs; schildje aan

den wortel zwartachlig, naar achteren eenigszins okergeel , over

de geheele oppervlakte met eene dichte en vrij lange , zwarte

beharing bezet , aan den achterrand met 6 lange macrochaeten. —
Achterlijf eirond, de eerste drie ringen ongeveer even lang, de

anaal-ring korter; bij het <? is het achterlijf zwart met grauwe

weerschijnvlekken, die het meest aan den voorkant van den tweeden

en derden ring voorkomen, terwijl in de zijden zich eene rood-

gele vlek vertoont; bij het $ is de grauwe kleur meer uitgebreid

,

zoodat het achterlijf zich voordoet als aschgrauw met zwarten achter-

zoom der ringen; bij het <? is het achterlijf met eene dichte zwarte

beharing bekleed, die ook bij het J aanwezig, doch minder dicht

is; in beide sexen zijn aan het eind van den eersten ring een

paar korte macrochaeten , aan het eind van den tweeden ring een

paar lange opstaande, en aan het eind van den derden ring eene

geheele reeks van lange macrochaeten; anaal-ring met vele derge-

lijken (zie fig. 5c). — Pooten zwart : dijen met kamachtig gestelde
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borstelharen; middenschenen in 't midden met een paar borstels

aan de binnenzijde en een langere aan de buitenzijde, voorts met

stevige eindsporen; achterschenen buitenwaarts wimperachtig met

borstels, waarvan er een langer is dan de overigen; haken en

voetballen bij het <? verlengd, de voetballen grauwacbtig geel. —

•

Vleugelschubben geelacblig. Vleugels zonder randdoorn , met nauwe-

lijks iets grijsachtige tint; spit seel vrij dicht bij de vleugelspils

geopend; middeldwarsader op of zelfs nog iets voor het midden

der schijfeel; ombuiging der discoidaal-ader met eenigszins stompen

boek ; spitsdwarsader en schijfdwarsader zacht gebogen.

Twee manneljes en twee wijfjes, Java (Piepeis) , drie dezer

exemplaren verkregen uit Macroglossa Bella Cr. , een der beide

manneljes uit Beam siugularis L.

11. Parexorista iridipennis n. sp. <?.

PL 6, fig. 1.

Ovata, cinerea; fronte arcuata; epistomate albo; antennis nigris,

articulo ultimo secundo triplo longiori; thorace lineis quatuor

nigris; scutelli apice ocbraceo-rufo ; abdominis segmento primo

toto, reliquorum margine apicali nigris; macrochaetis marginalibus

distinctis; pedibus nigris; palpis rufis.

Long. 10 mm.

Kop halfrond; voorboofd zuiver afgerond, niet vooruitstekend,

aschgrauw; schedel smaller dan de oogen; voorhoofdsband zwart,

smal; voorhoofdsborstels tot beneden bet tweede sprietenlid afda-

lende, drie paar scbedelborstels achter elkander en een paar naar

voren gebogen ocellaar-borstels
;
geen orbitaal-borstels. Oogen tot

bijna aan het ondereind van den kop reikende, met dichte geel-

achtige beharing. Aangezicht, wangen en acbterste oogrand wit;

mondrand niet vooruitstekend; gezichtslijsten naar onderen een weinig

ingebogen ; vibrissen aan den mondrand geplaatst , met eenige korte

borsteltjes er boven ; onderrand van den kop afgerond en met eene

rij borstels bezet; kinbaard wit. Sprieten zwart, nauwelijks iets

boven de middenlijn der oogen ingewricht; de beide wortelleden
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kort, het, derde lid ruim driemaal zoo lang als het4weede; spriet-

borstel aan de wortelhelft verdikt en verder langzamerhand dunner

wordende. Zuiger zwartachtig; palpen roodgeel, naar het einde

verdikt. — Thorax geelachtig aschgrauw, met vier zwarte langs-

streepjes, de beide middensten aan den voorrand beginnende , naar

achteren divergeerende en een eind weegs over den dwarsnaad

voortgezet; de beide nitersten aan den dwarsnaad afgebroken en

voor noch achter tot het eind doorgetrokken; borstzijden lichtgrijs;

schildje aan den wortel zwartachtig , aan den achterrand okergeel,

de beharing en de borstels als bij de voorgaande soort. — Achterlijf

eivormig, de eerste drie ringen ongeveer van gelijke lengte, de

anaal-ring korter; eerste ring zwart, de volgenden aschgrauw met

witachtigen weerschijn en een zwarten , eenigszins glanzigen achter-

rand , die nagenoeg een derde der lengte inneemt , voorts met eene

zwarte rugstreep, nevens welke zich zwartbruine weerschijnvlekken

vertoonen; bij een der exemplaren is in de zijden van den tweeden

ring eene roodgele kleur te zien ; aan het eind van den tweeden

ring zijn een paar vrij lange en steile macrochaeten ; aan het eind

van den derden ring eene geheele reeks van dergelijke macrochaeten

;

anaal-ring als gewoonlijk met vele borstels. — Pooten zwart; achter-

schenen buitenwaarts wimperachtig met borstels, waarvan er een

beneden het midden langer is; haken en voetballen verlengd, de

voetballen vuilgeel. — Vleugelschubben geelachtig wit. Vleugels grijs-

achtig, sterk iridiseerend *), zonder randdoorn; spitscel dicht bij

de vleugelspits geopend ; middeldwarsader op het midden der schijf-

cel; ombuiging der discoidaal-ader met bijna rechten, iets afge-

ronden hoek ; spitsdwarsader zacht ingebogen ; schijfdwarsader flauw

geslingerd.

Drie mannetjes, Java (Piepers), voortgekomen uit Macroglossa

Bella Cr.

1) Ook bij P. gentilis en modicella zijn de vleugels iridiseerend, ofschoon

minder in 't oog vallend dan bij iridijjennis ; trouwens men vindt dit in meerdere

of mindere mate bij vele vliegen en andere insecten met naakte vliezige

vleug-els.
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Parexorista m o d i c e i I a n. sp. £ ?.

PL 6, fig. 2.

Ovata , cinerea ; capite albescente ; fronte arcuata ; antennis nigris

,

articulo ultimo secundo triplo longiori; thorace lineis nigris; scutello

toto vel in apice rufescente; abdominis segment o primo toto et

segmentorum reliquorurn margine apicali nigris, macrochaetis mar-

ginalibus (in $ parvis); pedibus nigris, tibiis subtestaceis; palpis

pallide rufis.

Long. 6.5—9 mm.

Kop halfrond , witachtig ; voorhoofd gebogen , niet vooruilstekend

;

schedel bij het $ veel smaller (ongeveer 1/3) dan de oogen,bijbet

2 bijna zoo breed als de oogen ; voorhoofdsband zwart, smal

;

voorhoofdsborstels tot aan het eind van het tweede sprietlid reikende,

bij het £ zwak; voorts drie paar schedelborstels achter elkander

en een paar naar voren gerichte ocellaar-borstels ; bij het ? boven-

dien ter wederzijde een paar orbitaal-borstels. Oogen tot bijna aan

het ondereind van den kop afdalende, dicht maar kort behaard.

Aangezicht bijna rechtstandig, bij het $ zeer smal; gezichtslijsten

van onderen dicht tot de oogen naderende en daar nauwelijks iets

ingebogen ; mondrand niet uitstekend ; vibrissen bijna op den mond-

rand geplaatst, met enkele korte borsteltjes er boven; aan den

onderrand van den kop eene rij borstels; kinbaard witachtig.

Sprieten zwart, op of even boven de middenlijn der oogen inge-

wricht
j het derde lid driemaal zoo lang als het tweede ; spriet-

borstel aan de wortelhelft verdikt. Zuiger zwart, met breede,

meestal geelbruine eindlippen; palpen bleek roestkleurig, soms aan

den wortel zwartachtig. — Thorax grijsachtig aschgrauw , van boven

met zwarte langsstreepjes als bij de voorgaande soort , doch dikwijls

minder duidelijk; schildje grauwachtig roodgeel, althans aan den

achterrand, met beharing en beborsteling als bij de twee voor-

gaande soorten. — Achterlijf eivormig, de beide middenste ringen

het langst; eerste ring zwart, de volgende ringen aschgrauw , met

een zwarlen achterzoom , somtijds ineenvloeiende met bruinzwarte

weerschijnvlekken, die zich terzijde van eene zwarte ruglijn ver-
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toonen; dit laatste is meer het geval bij liel <?, waar ook de zijden

der drie voorste ringen veelal min of meer eene bruinroode tint

hebben; aan den achterrand der beide eerste ringen zijn een paar

macrochaeten , die bij het <? echter veel korter zijn dan bij de

twee voorgaande soorten, en door hare richting, schuin naar

achteren, weinig in 't oog vallen tusschen de dichte beharing,

waarmede het achterlijf bedekt is (zie fig. 2b); bij het $ zijn deze

macrochaeten langer en duidelijker; aan den achlerrand van den

derden ring is eene reeks van macrochaeten , en de anaal-ring is

over de geheele oppervlakte borstelig. — Pooten zwart , de schenen

bruingeel; achterschenen buitenwaarts dicht gewimperd, met een

langeren borstel beneden het midden ; tarsen en voetballen bij het

<? verlengd , de voetballen geelachtig. — Vleugelschubben wit, met

iets gele tint. "Vleugels zonder randdoorn, een weinig grijsachtig;

spitscel kort voor de vleugelspits geopend; middeldwarsader op of

nog, iels voor het midden der schijfcel; ombuiging der discoidaal-

ader met rechlen, eenigszins afgeronden hoek; de beide buitensle

dwarsaderen flauw gebogen.

Een aantal exemplaren van beide sexen , Java (Piepers)
,
gekweekt

uit Macroglossa Bella Gr. , Ophideres {Fullonica ?) , de meesten uit

eene Dasyckira-soovt
(J), grossa Snellen in litt.).

13. Phorocera degee ri o id es n. sp. j.

Pi. 6, fig. 3.

Oblongo-ovata
,

grisea ; thorace strigis quatuor , abdominis seg-

mentorum marginis posticis, antennis pedibusque nigris; antennis

elongatis, articulo ultimo secundo quintuplo longiori; palpis rufis.

Long. 7.5 mm.

Schedel nauwelijks zoo breed als de oogen ; voorhoofd aschgrauw

met witten weerschijn; voorhoofdsband zwart , naar boven versmald
;

voorhoofdsborstels tot beneden het tweede sprietlid afdalende; drie

paar schedelborstels achter elkander. Oogen met korte, geelachtige

beharing. Aangezicht wit, van boven eenigszins hoekig van het

voorhoofd omgebogen , aan de onderste helft bogig ingetrokken,
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aan den mondrand niet vooruitstekend
;
gezichtslijsten naar onderen

divergeerende en aan de mondopening flauw ingebogen ; de spriet-

groef breed, satijnachtig wit; vibrissen juist aan den mondrand

geplaatst , en daarboven op de gezichtslijsten eene rij van 5 of 6

vrij stevige borstels, waarvan de hoogste ongeveer ter halve spriet-

lengle slaat; wangen naakt ; kinbakken fijn bebaard, ongeveer ter

boogte van een vierde van de lengte-doorsnede der oogen, van

onderen met eene rij borstels. Sprieten zwart, merkelijk boven de

middenlijn der oogen ingewriclit; de beide wortelleden zeer kort

;

het derde lid vijfmaal zoo lang als het tweede, bijna tot den

mondrand reikende ; sprietborstel dicht aan de basis van het derde

lid ingeplant, aan de wortelhelft verdikt. Zuiger roodbruin, met

fijne, uitstaande, geelachtige borsteltjes; palpen roodgeel, naar bet

einde iets verbreed. — Thorax heldergrijs, met vier duidelijke zwarte

langsstrepen , de beide middensten nog even achter den dwarsnaad

voortgezet, de beide uitersten aan den dwarsnaad afgebroken

;

schildje als de thorax gekleurd, aan den wortel zwart, aan den

achterrand met lange macrochaeten.— Achterlijf langwerpig eivormig;

eerste ring zwart, de volgende ringen lichtgrijs met zwai ten achter-

zoom en eene zwarte rugstreep ; tweede ring met een paar kleine

marginale macrochaeten , derde en vierde ringen met een paar

kleine discale- en eene reeks van steviger marginale macrochaeten. —
Pooten zwart; voordijen van boven en van onderen met kamachlig

gestelde borstels ; middenschenen onder het midden met enkele

stevige borstels, voorts met krachtige eindsporen ; achterschenen

buitenwaarts met borstels van verschillende lenute: voor- en midden-
s' ?

tarsen zoo lang als de schenen, de achlertarsen korter ; haken en

voetballen verlengd , de voetballen geelachtig. — Vleugelschnbben

wit. Vleugels zonder randdoorn , met flauwe grijze tint ; spitscel dicht

bij de vleugelspits geopend
;
cubitaal-ader voor het einde een weinig

opgebogen ; ombuiging der discoidaal-ader met stompen hook en zonder

aanhangend adertje; middeldwarsader op het midden der schijfcel

;

spitsdwarsader zoo goed als recht ; schijfdwarsader zeer flauw gebogen.

Een <?, Buitenzorg, Java (Piepers), gekweekt uit eene rups of

pop, doch zonder dat inij de naam des vlinders is medegedeeld.
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14. Argyrophylax Zetterstedtii Br. B.

Brauer en von Bergenstamm , Denksc/tr. K. Akacl. der Hiss.

Wien, LVIII, p. 343.

PI. 6, fig-. 4.

Een S , Java ; het is door den heer Piepers gekweekt , dock de

naam van de vlindersoort , waaruit het is voortgekomen , is mij

niet opgegeven.

Mijne determinate is gegrond op de uitspraak van Professor

Brauer, die zoo goed is geweest mijn exemplaar te vergelijken met

de typische voorwerpen in het Weener Museum, en bevonden

heeft, dat het tot dezelfde soort behoort, ofschoon de herkomst

dier voorwerpen (nl. van Guinea) eene geheel andere is. Ik geloof

geen onnut werk te doen , wanneer ik hier eene afbeelding van

het insect geef. Aan de bovenaangehaalde beschrijving moge nog

het volgende, naar mijn exemplaar, worden toegevoegd : het is

4.5 mm. lang ; de grondkleur van het lichaam is een zeer glanzig

zwart , op den thorax met iets metaalachtigen gioed , en overal

bedekt met eene dichte, korte, zwarte beharing, waartusschen de

vrij stevige macrochaeten nochtans duidelijk uitkomen; aan het

achterlijf zijn de zijden van den tweeden en derden ring eenigszins

geelrood; de derde ring is bijna geheel door eene zilverachtigwitte

bestuiving ingenomen, zoodat alleen de achterrand (in 't midden

iets breeder) zwart blijft; op den vierden ring, waar dergelijke

bestuiving ook zou moeten voorkomen, is zij bij mijn exemplaar

niet aanwezig, maar het kan zijn, dat zij er is afgewischt, daar

het achterlijf bij het prepareeren schijnt geleden te hebben.

15. Gymnostylia javanan. sp. <?.

PI. 6, fig. 5.

Cinerea; capite albido; thorace striis quatuor nigris; abdomine

coniformi, nigro, segmentorum 2, 3 et 4 marginis anticis late
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cinereis, in latere albis; stria frontali, antennis pedibusque argris;

palpis rufis.

Long 6.5 mm.

Kop minstens zoo breed als de thorax ; voorhoofd plat , iets voor-

uitstekend, aschgrauw, aan de kanten met witten weerschijn

;

schedel smaller dan de oogen ; voorhoofdsband zwart , breeder dan

de zijden ; voorhoofdsborstels tot het einde van bet tweede sprieten-

lid afdalende ; drie paar schedelborstels ; een paar naar voren ge-

bogen ocellaar-borstels
;
geen orbitaal-borstels. Oogen naakt Aange-

zicht en wangen zilverachtig wit
;

gezichtslijsten naar onderen zeer

flauw ingebogen ; wangen smal, naakt; mondopening breed;

vibrissen lang en stevig, juist aan den mondrand ingeplant, en

daarboven enkele fijne borslelhaartjes op de gezichtslijsten; kin-

bakken smal, nauwelijks een vijfde van de lengte-doorsnede der

oogen; kinbaard wit; acbterhoofd aschgrauw, de achterste oog-

randen witachtig. Sprieten zwart, lang, iets boven de middenlijn

der oogen ingewricht en bijna lot den onderrand der oogen reikende;

de beide wortelleden kort; het tweede lid met verscheidene kleine

borsteltjes; het derde lid ruim viermaal zoo lang als het tweede;

sprietborstel naakt, niet zichtbaar geleed, nauwelijks tot het midden

verdikt. Zuiger zwart, de eindlippen bruin, met gele borsteltjes;

palpen cylindrisch , vuil roodgeel. — Thorax van boven aschgrauw

,

met vier zwarte langsstrepen , die ook achter den dwarsnaad zicht-

baar blijven; borstzijden witachtig; schildje donkergrauw, aan den

achterrand met enkele lange macrochaeten. — Achteilijf kegel-

vormig, de ringen nagenoeg van gelijke lengte; eerste ring zwart,

de overigen aan den voorkant voor ongeveer twee derden grijs , van

achteren zwart; op den tweeden en derden ring treedt de zwarte

kleur in 't midden naar voren en vormt daardoor eenigszins een

rugband
; in de zijden heeft de grijze kleur een zilverachtig witten

weerschijn, die zich ook op den buik vertoont; lange macrochaeten

zijn zoowel op het midden als aan den achterrand der ringen. —
Pooten slank en lang; de voor- en middenheupen , alsmede de voor-

dijen aan de buitenzijde en de middendijen hebben de witachtige

kleur der borstzijden ; overigens zijn de pooten zwart ; voordijen
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van boven en van onderen met eene rij lange borstels; midden-

dijen met enkele lange borstels van onderen aan de wortelhelft

;

achterdijen met eene rij borslels aan de buitenzijde en eenige

langere van onderen ; middenscbenen met een paar stevige borstels

in 't midden ; achterschenen bnitenwaarts met eene reeks borstels

,

waarvan een langere onder bet midden; al de schenen bovendien

met krachtige eindsporen ; tarsen langer dan de schenen ; haken en

voetballen verlengd, de voetballen geelachtig. — Vleugelschubben

grauwgeel. Vleugels met flauwe grijze tint; spitscel even voor de

vleugelspits geopend; discoidaal-ader met afgeronde ombuiging, en

daarna als spitsdwarsader recht; middeldwarsader op het midden

der schijfcel; schijfdwarsader duidelijk geslingerd.

Een <? , Java (Piepers). Onbekend uit welke vlindersoort het is

voortgekomen.

Deze Tachinine is door mij gebrachl tot het geslacht Gymnostylia,

zooals dit in de geschriften van Brauer en von Bergenstamm is

opgevat. Oorspronkelijk werd het door Macquart opgericht {Suit, a

Buffon, II, p. 216), ten einde daarin drie Zuid-Amerikaansche

soorten op te nemen, door Bobineau-Desvoidy onder even zoovele

generieke namen beschreven , te weten : Macromyia depressa

,

Harrisia scutellaris en Leschenaultia cilipes. Kennelijk had Macquart

het doel, om daardoor het groote aantal geslachten, door zijn land-

genoot in 't leven geroepen , eenigszins te beperken. Later voegde

Macquart aan zijn genus Gymnostylia nog vier andere soorten toe

:

G. setosa van de Kaap, analis uit Guyana, fasclata uit Brazilie

en quaclrimaculata van Triton-baai {Dipt. exot. II , 3 , p. 88 ,
id.

supp. 3 , p. 52 en supp. 4?
, p. 227).

Het mag betwijfeld worden, of al de genoemde soorten wel

inderdaad generiek aan elkander verwant zijn, en evenzeer zelfs

of zij , naar de zeer korte en vage beschrijvingen van Bobineau

Desvoidy en Macquart, wel ooit weder zullen worden herkend. Bij

de instelling van het genus wordt het door Macquart slechts in

een paar regels aldus gekarakteriseerd : « Corps large. Epistome

saillant. Antennes un peu allongees, style nu ou tomenteux. Ab-

domen deprime » . Zeker geheel onvoldoende om zich eene
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eenigszins juiste voorstelling te maken van hefgeen de auteur be-

doelt. Dat er overigens zeer uiteenloopende vormen in zijn opge-

nomen , blijkt als men let op de woorden : « corps large » en deze

vergelijkt met de eenige afbeelding, die van een der soorten, G.

fasciata Macq. , is gegeven {Dipt. exot. suppl. 3 ,
pi. 6 , fig. 3)

,

alwaar eene zeer langwerpige vlieg met kegelvormig en spits toe-

loopend acbterlijf wordt voorgesteld.

"Waarschijnlijk is het deze afbeelding geweest, welke het ge-

slacht Gymnostylia *) , — dat sinds 1835 door niemand is herkend,

althans zooveel ik kan nagaan, door niemand werd besproken, —
weder, ten minste wat den naam betreft, in eere heeft gebracht.

Het wordt namelijk weder vermeld in den hoogst belangrijken

arbeid van de heeren Brauer en von Bergensfamm over de Muscaria

schizometopa (Denkschr. K. Acad. Wiss. Wien). In deel LVI,

p. 128, dezer « Denkschriften » wordt het door genoemde scbrijvers

als Gymnostylia Macq. in hunne groep der Pseudodexidae gesteld

en worden meer uitvoerig de kenmerken aangegeven , waardoor het

zich van aanverwante genera onderscheidt , terwijl als type wordt

vermeld G. omata Schiner uit Zuid-Amerika 2
), eene toenmaals

nog onbeschreven soort, maar die later in deel LV1II, p. 374 is

beschreven. Ter laatstgemelde plaatse wordt het geslacht niet meer

Gymnostylia Macq. , maar Gymnostylia n. g. (non Macquart) ge-

noemd. Dit wordt zeer begrijpelijk , als men in aanmerking neemt

,

dat aldaar (p. 405) de soorten worden opgegeven , die er toe be-

hooren , maar dat daaronder geen enkele van de hierboven genoemde

soorten van Macquart of van Robineau Desvoidy voorkomt, welke

dan ook zeker wel alien aan de heeren Brauer en von Bergenstamm

onbekend zijn gebleven 3
).

1) Wel te onderscheiden van Qymnostylina Macq., een even raadselachtig

geslacht, dat tot de groep der eigenlijke lluscinen schijnt te behooren, maar

waarvan de eenige beschreven soort (uit Europa) tot dusver niet weergevonden is.

2) In Denkschr. dl LVI wordt als vaderland dezer soort Columbie, in dl. LVIII
Venezuela aangegeven.

3) Het heet iuimers daar een „Verzeichniss " allecn van de door de schrij vers

zelven onderzochte en vergeleken soorten.
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In hoever het nu onder doze omstandigheden geoorloofd was,

den door Macquart gegeven naam te behouden , en of het niet

beter ware geweest bier een geheel nieuwen naam in te voeren,

—

gelijk trouwens de schrijvers elders in bun voortreffelijk werk

gedaan hebben, zoo vaak zij onzekere of heterogene bestand-

deelen in vroegere geslachten bespeurden , — laat ik voor het

oogenblik daar. Van nu af zal ten minste aan den generieken naam

Gymnostylia eene meer vaststaande beteekenis kunnen worden ge-

hecht, en op dien grond heb ik ook niet geaarzeld, de door mij

beschreven Javaansche soort in bedoeld geslacht eene plaats te geven.

Onder de kenmerken der Pseudodexidae , waartoe het geslacht

Gymnostylia Br. B. behoort, wordt vermeld : «Vibrisse ganz am

Mundrande neben den Ende des Clypeus»; terwijl onder de soorten

van het geslacht onder meer ook wordt aangegeven G. (Meigenia)

clngulata Scbiner [Dipt. Nov. Beise
, p. 327). Of dit laatste terecht

is geschied, kan ik niet beoordeelen , doch het komt mij voor, dat

Schiner, toen hij zijne voorwerpen a!s Meigenia beschreef, wel

zal gelet hebben op de vibrissen , die bij dit laatste genus steeds

duidelijk een eind boven den mondrand zijn ingeplant.

Nog moet ik opmerken , dat onder de Gymnosfylia-soovien, door

Brauer en von Bergenstamm opgegeven, ook wordt aangefroffen

G. (TacJiina) famelica Wied. {Auss. Ztve/jf. II, p. 331), welke

soort nogmaals in hunne « Verzeichniss » op p. 406, als tot het

genus Stomatodexia beboorende, wordt genoemd.

L E I S I A nov. gen.

leiog (glad).

Vrij kleine Tachininen , sexueel in kleur verschillend. Kop in

profiel langwerpig, zoo breed als de thorax; voorhoofd eenigszins

vooruitstekend, in <? smaller dan de oogen , in 2 ongeveer even

breed als de oogen; voorhoofdsborstels stevig, tot iets beneden het

tweede sprietlid afdalende; voorts drie paar schedelborstels achter

elkander en een paar naar voi'en gerichte ocellaar-borstels ; bij het

2 bovendien ter wederzijde een paar naar voren gebogen orbitaal-
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borstels, die bij het $ ontbreken. Oogen behaard. Aangezicht een

weinig teruggetrokken , aan den mondrand niet vooruitstekend;

wangen matig breed, naakt; gezichtslijsten naar onderen divergee-

rend en dan iets ingebogen naar de mondhoeken loopende; vibrissas-

aan den mondrand ingewricbt; kinbakken smal, nauwelijks een

vijfde van de lengte-doorsnede der oogen. Zuiger en palpen kort.

Sprieten daarentegen lang; bet. derde lid lintvormig, vijf- of zesmaal

zoo lang als bet tweede; sprietborstel naakt, zonder zichtbare ge-

leding, tot bijna aan het midden duidelijk verdikt , verder haarfijn.

Thorax ongeveer even lang als breed; schildje stompdriehoekig,

bijna halfrond; achterlijf eivormig; macrochaeten alleen aan den

rand der ringen. Pooten matig lang; achterschenen buitenwaarts

met verspreide borstels van ongelijke lengte; haken en voetballen

in <? verlengd , in % kort. Vleugelschubben groot. Vleugels zonder

randdoorn ; spitscel op kleinen afstand van de vlengelspits geopend;

schijfdwarsader dichter bij de ombuiging der discoidaal-ader dan bij

de middeldwarsader.

16. Leiosia f lavisq u ama n. sp. £ $.

PL 6, fig. 6.

Tota nigra, abdomine nitido (c?); tborace scutelloque cinereis;

abdomine nigro, annulo et maculis duabus lateralibus flavis (?);

tegulis flavis.

Long. 5 mm.

Voorhoofd geelachtig; aangezicht en wangen wit, eenigszins

zilveracbtig; sprieten, zuiger en palpen zwart. Thorax en schildje

bij het ff zwart, aan den voorkant van den thorax nauwelijks iets

grijsachtigs en met eene flauwe aanduiding van zwarte strepen

;

bij het ? de Iborax en het schildje geelachtig aschgrauw; de tee-

kening op den rng van den thorax iets duidelijker en bestaande

uit een paar divergeerende dunne langsstrepen voor den dvvarsnaad

en een paar, op den dwarsnaad afgebroken zijstrepen. Achterlijt

bij het $ geheel zwart en zeer glanzig, met eene dichte borstelige

bebaring; bij het % is het achterlijf mede glanzig zwart, docli
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aan den voorrand van den derden ring is een okergele zoom , en

op den vierden ring zijn een paar driehoekige vlekken van dezelfde

kleur. Aan den achterrand van den thorax en aan dien van het

schildje zijn lange macrochaeten ; aan den achterrand van den

tweeden lijfsring een paar-, en aan dien van den derden en

vierden ring verscheidene macrochaeten. Pooten glanzig zwart, over

't geheel met verspreide borstels. Vleugelschubben in beide sexen

levendig okergeel. Vleugels glasachtig, aan den wortel met geel-

achtige tint; middeldwarsader voor het midden der schijfcel; om-

buiging der discoidaal-ader rechthoekig; spitsdwarsader ingebogen :

schijfdwarsader bijna recht.

Twee manneljes en een wijije, Java (Piepers), alien gekweekt

,

een der mannetjes uit de rups van Lycaena Vilnius Fabr.

VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

PI. 4, fig. 1. Nemoraea tropidobothra Br. B. $.

» la. » » (kop in profiel).

» 2. Crossocosmia Sericariae Rond. <?.

» 2a. » » (kop $ in profiel).

» • 25. » » (kop «? van voren gezien).

» 2<?. » » (kop $ in profiel).

» 2r/. » » (kop $ van voren gezien ),

» 3. Crossocosmia curvipalpis n. sp. $.

» 3a. » » (kop in profiel).

y> 4. Crossocosmia discreta n. sp. c?.

» 4a. » » (kop in profiel).

» 5. Masicera linearifrons n. sp. £.

» 5a. » y> (kop in profiel).
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E E N I G E J A V A A N S C HE DIPT E R A

DOOR

F. M. VAJK DER WIJL.P.

(PL 2 en 3).

Bij zijn' terugkeer voor goed van Java naar het moederland

,

heeft de heer Mr. M. C. Piepers weder verscheidene Diptera mede-

gebracht, welke hij zoo goed is geweest aan mij ter hand te stellen

,

en die ik met groote erkentelijkheid van hem heb overgenomen.

De aard dezer voorwerpen bewijst, dat hij met een geoefend oog

de zeldzame en meer bijzondere vormen , ook in deze insecten-orde,

wist te onderscheiden , maar pleit tevens voor den grooten rijkdom

van onze Oost-Indische bezittingen ook aan Tweevleugelige insecten

,

een rijkdom , die eerst duidelijk aan het licht zal komen , indien

wellicht te eeniger tijd een Dipteroloog aldaar zich eens uitsluitend

op het verzamelen van deze diertjes ging toeleggen.

Hoewel het aantal der medegebrachte exemplaren niet groot is,

heb ik daaronder al aanstonds soorten aangetroffen , die mij nog

nimmer onder de oogen waren gekomen en sommigen , die tot

dusver geheel onbekend waren. Indien ik dergelijke voorwerpen

maar eenvoudig bewaarde , tot dat later een of ander monographist

zich daarover ontfermde , dan ware het te vreezen , dat velen er

van zich niet meer in genoegzaam gaven staat zouden bevinden

,

om ook minutieuse kenmerken behoorlijk tot hun recht te la ten

komen, — er zijn toch vele kleinere vormen bij — ; maar boven-

dien zou ik meenen te kort te doen aan de welwillendheid van

den schenker, zoo ik niet reeds nu uiL den geschonken voorraad

enkele merkwaardigheden bekend maakte, die mijne aandacht bij-

zonder hebben getroffen.
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Dicranoptycha signaticollis n. sp. $.

PL 2, fig. 1.

Pallide ochracea ; rostro
,

palpis ot in thorace vitta maoulisque

duabus nigris ; abdomine vitta dorsali lata subfusca; alis hyalinis;

cellula radiali cellulisque posterioribus prima et secunda elongatis

et arcuatis.

Long. 7 mm.

Kop aschgrauw; spricten geelachtig, dubbel zoo lang alsdekop;

zuiger en palpen zwart. Hals langgerekt, zwarf. Thorax block

okergeel, een weinig glanzig; op den rug eene zwarte langsstreep

van den hals naar den dwarsnaad : achter den naad , naast de

inwricliting der vleugels, een paar langwerpige zwarte vlekjes;

arbterrng met een donker langsstreepje. Achterlijf eenigszins plal-

gedrukt, met een breeder), bruinachtigen , aan de insnijdingen

afgebroken langsband; tangarmen bruin, kegelvormig. Pooten gee'l-

achtig, zoo goed als naakt ; dijen aan de spits bruin; ook de tarsen

iets verdonkerd. Kolfjes bleekgeel, de knop van boven een weinig

bruinachtig. Vleugels (fig. 2) glasachtig, de voorrand met geel-

achlige tint; eene flauwe randvlek is aanwezig en ook de uiterste

spits een weinig verduisterd ; hulpader op twee derden der vleugel-

lengte in den voorrand uitloopende, kort voor hiiar einde door een

dwarsadertje met de subcostaal-ader verbonden; deze laatste op vier

vijfden in den voorrand uitmondende; radiaal-ader ongevorkt

,

ongeveer ter halve vleugellengte uit de subcostaal-ader ontsprui-

tende, sterk gebogen en kort voor bet eind der subcoslaal-ader

door een dwarsadertje met deze verbonden
5

schijfcel vijfhoekig,

drie aderen naar den vleugelrand uitzendende; vijf achtercellen

;

dr radiaal-cel en de bovenste achtercellen lang, sterk gebogen en

aan de vleugelspits iets vernauwd ; achterdwarsader onder het midden

der schijfcel; posticaal-ader voorbij de achterdwarsader schuin naar

den achterrand gericht; axillaar-ader en anaal-ader van gewone

lengte en aan hel eind naar beneden omgebogen.

Een £ , van Java (Piepers).

Ik geloof deze soort , zonder eenigen dwang, te mogen rang-
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schikken in het genus Dicrcmoptycha , waarvan een paar Europeesche

en een viertal Noord-Amerikaansche , maar tot dusver nog geene

tropische soorten bekend zijn.

GONIODINEURA nov. gen.

(juiviwdiji
, hoekvormig; vevyov, ader).

Corpus elongatum. Caput rotundatum, parvum, postice in collare

brevi productum; rostrum exsertum; palpi breves, quadriarticu-

lati , articulis subaequalibus. Antennae porrectae , capite duplo

longiores, 14-articulatae; articulis duobus primis crassis, cylin-

dricis, nudis; articulo secundo exserto , reliquis parvis, ovatis,

pilosulis. Thorax ovatus, ante medium sutura transversa; scutellum

parvum; metathorax subconvexus. Abdomen cylindricum, octo-

annulatum. Pedes elongati
,

graciles, tibiis inermis, unguibus par-

vulis; pulvillis nullis. Alae lanceolatae, basi angustae, apice

rotundatae; nervus radialis simplex, bis angulatim flexus; nervus

cubitalis quasi prolongatio nervi radialis formans; cellula discoidalis

subpentagona, nervi tres longitudinales versus alarum marginem

emittens; cellula subcostalis magna; cellula cubitalis et cellula

posteriora prima elongatae et apice curvatae; nervi transversi pone

alarum medium linea transversa angulata formantes ; nervi axillaris

et analis longitudine ordinaris et subarcuati.

Kop (pi.
l

2, fig. 4) klein; aangezicht lang en smal ; zuiger voor-

uitstekend, zoo lang als de kop; palpen naar het. einde iets ver-

dikt, het laatste lid niet langer dan de voorgaande leden. Sprieten

veertienledig, bijna dubbel zoo lang als de kop; de beide wortel-

leden groot, het tweede vooruitstekend; de geessel niet uit het eind
,

maar uit het bovengedeelte van het tweede lid voortkomende, zoo-

dat dit naar buiten uitpuilt ; de geesselleden ovaal , met vrij lange

uitstaande borstelhaartjes. Hals cylindrisch. Thorax eivormig, met

duidelijken dwarsnaad ; schildje niet scherp afgescheiden ; achterrug

goed ontwikkeld. Achterlijf cylindrisch; de eierlegger (alleen het $

is bekend) spits toeloopend, aan het eind iets opgebogen. Pooten

lang en dun, naakt; de schenen zonder eindsporen; voetklauwen
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klein; voetballen niet aanwezig. Vleugels (fig. 5) matig lang; de

uitmonding der hulpader in den voorrand is niet duidelijk te zien

,

maar ^chijnt een eind voorbij de halve vleugellengte en merkelijk

voorbij den oorsprong der radiaal-ader te zijn; de subcostaal-ader

loopt niet verder dan tot drie vierden der vleugellengte; door de

aldaar voorkomende randvlek is hare uitmonding in den voorrand

niet goed zichtbaar en evenmin de dwarsader, die haar met de

radiaal-ader verbindt; de radiaal-ader is ongevorkt, zij ontspringt,

voor de halve vleugellengte, rechthoekig uit de subcostaal-ader,

buigt zich kort daarna plotseling om en verheft zich vervolgens

weder hoekig naar boven , ter plaatse waar de cubitaal-ader uit haar

ontspruit ; de cubitaal-ader doet zich op die wijze voor als ware zij

het vervolg der radiaal-ader; de subcoslaal-cel en de eerste achiercel

zijn bijzonder lang, aan het eind naar beneden gebogen , waardoor

zij juist in de vleugelspits eindigen ; de vijfhoekige, langwerpige

schijfcel zendt drie langsaderen naar den vleugelrand uit; de pos-

ticaal-ader is daar waar zij met de achterdwarsader verbonden is,

schuin naar beneden gericht; de tweede hoekige ombniging der

radiaal-ader vormt met de middendwarsader , den binnenkant der

schijfcel, de achterdwarsader en het eind der posticaal-ader , eene

ziczac-achige dwarslijn voorbij het midden der vleugels ; de axillaar-

ader en de anaal-ader zijn van gewone lengte en flauw gebogen.

Ofschoon dit nieuwe geslacht slechts op een enkel en nog wel

een vrouwelijk exemplaar is gegrond, meen ik toch tot de oprich-

ting ervan te mogen overgaan , wegens het bijzondere aderbeloop

der vleugels en wegens den afwijkenden vorm van het tweede lid

der sprieten. Wijl de radiaal-ader niet gevorkt is, de sprieten niet

meer dan veertien leden hebben en de schenen zonder eindsporen

zijn, moet het worden gerangschikt in de groep der Limnobiinen,

zooals deze door Osten Sacken begrensd is.

Goniodineura nigriceps n. sp. 2.

PI. 2, fig. 3.

Laete ochracea; capite (cum rostro, palpis et antennarum articulis

duobus basalibus) , collare vittaque thoracica nigris; pedibus fuscis;
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alis hyalinis, maculis costalibus tribus, Iinea angulata transversa

et apice fuscis.

Long. 7 mm.

In habitus op onze inlandsche soorten van Dicranomyia gelijkende.

Kop zwart , ook de vooruitstekende zuiger, de korte palpen en de

beide wortelleden der sprieten; die wortelleden (zie fig. 4) zijn

groot en steken recht vooruil; de verdere sprietleden zijn geel-

achtig, alleen de laatste 4 of 5 eenigszins verdonkerd. De hals

zwart, ongeveer half zoo lang als de kop. Thorax , schildje , achter-

rug en achterlijf zacht okergeel; voor op den prothorax een zwart.

,

naar achteren spits toeloopend langsstreepje ; op het midden van

den achterrug een niet scherp begrensd, bruinachtig vlekje; de

insnijdingen van het achterlijf en de spitsen van den eierlegger

bruinachtig. Pooten donkerbruin , de heupen en wortel der dijen

geel; de tarsen alien korter dan de schenen. Kolfjes bleekgeel, de

knop aan het einde iets verdonkerd. Vleugels (fig. 5) glasachtig;

een zwartachtig vlekje onder de worteldwarsader ; een tweede,iets

grooter en langwerpiger , aan het begin der radiaal-ader ; en een

derde (de gewone randvlek) aan het uiteinde der subcostaal-ader

;

het hoekig opgebogen gedeelte der radiaal-ader, de middeldwars-

ader, de binnenkant der schijfcel, de achterdwarsader en het om-

gebogen eind der posticaal-ader donker bezoomd, waardoor eene

zwartachtige ziczac-streep ontstaat; ook de uiteinden der langs-

aderen aan de vleugelspits zijn donker gezoomd.

Een ? van Java (Piepers).

Eriocera verticalis Wied.

Wiedemann, Aussereur. Zweifl. I. 56, 3 (Megistocera). — ? Syn.

Megistocera atra Doleschall, Natuurk. Tijdschr. voor

Ned.-Indie, XVII. 80, 6.

PI. 2, fig. 6.

Naar aanleiding van een mannelijk exemplaar, van den beer

Piepers ontvangen , kan ik aan Wiedemann's beschrijving het vol-

trende toevoea;en

:
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Het lichaam is forsch gebouwd en eentoonig bruin gekleurd.

Voorhoofd en schedel verheffen zich ver boven de betrekkelijk

kleine oogen en ook het achterhoofd is vrij sterk ontwikkeld, het-

geen ook in verband met het bijzonder groote wortellid der sprieten,

aan den kop, van terzijde gezien , een vreemd voorkomen geeft

(zie fig. 7). Op het voorhoofd en den schedel is eerie dichte, wit-

achtige beharing. De sprieten zijn ruim driemaal zoo lang als het

lichaam; het eerste lid is bruinachtig geel , zeer dik en groot,

eenigszins cylindrisch, met witachtige beharing; het tweede lid van

dezelfde kleur, veel kleiner en knopvormig; de verdere leden sterk

verlengd en uiterst dun, als een fijn haar, naar het schijnt ten getale

van vier, doch niet duidelijk te onderscheiden leden. Palpenzwart,

zeer klein. De thorax merkelijk breeder dan kop en achterlijf , met

dichte en lange, bleekgele beharing; het achterlijf is niet langer

dan de thorax met inbegrip van den sterk ontwikkelden achterrug;

het heeft in de zijden bleeke haren ; de mannelijke genitalien zijn

klein en naar bet gedroogde voorwerp niet nader te beschrijven.

Pooten lang en dun; de dijen bruingeel met donkere spits, de

schenen en tarsen donkerbruin ; de achterschenen hebben aan de

spitshelft eene fijne, weinig in 't oogvallende beharing, die zich ook

over het eerste tarsenlid uitstrekt. Kolfjes bruin , met gelen dunnen

steel. Vleugels groot, veel langer dan het achterlijf, bruinachtig;

de iets donkere, min of meer vierkante randvlek bevindt zich aan

de binnenzijde van het dwarsadertje, dat de subcostaal-adermet.de

radiaal-ader verbindt ; het. aderbeloop zal , naarik vertrouw, genoeg-

zaam in de afbeelding worden voorgesteld,

Wiedemann had de soort nit het Leidsch Museum; zij is daar

nog in vier oude exemplaren aanwezig, wier toestand echter veel

te wenschen ovei'laat. Volgens Wiedemann zou de thorax vier

bruine slrepen op een lichteren grond vertoonen en zou het achter-

lijf meer geelachtig zijn. Rij mijn exemplaar zijn thorax en achterlijf

geheel eenkleurig en vrij donker; aan de gebrekkige voorwerpen

in het Museum kan ik evenmin eenige teekening of kleurverschil

zien. Er bestaat evenwel geen de minste twijfel omtrent de iden-

titeit der soort. Dat Wiedemann haar in het genus Megistocera
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plaatste, is alleen toe te schrijven aan de buitengewoon lange

sprieten ; het aderbeloop toch der vleugels is geheel verschillend van

dat van Megistocera fuscana en kenmerkt de soort duidelijk als

eene Eriocera, waarvan verscheidene soorten in £ zulke langge-

rekte haarvormige sprieten hebben. Dit is echter geen generiek

kenmerk , — gelijk trouwens reeds door Osten Sacken is aange-

toond {Berl. Ent. Zeltschr. XXX. p. 159), — daar zoowel in bet

eene als in het andeie geslacht ook soorten voorkomen , welker

sprieten in beide sexen kort zijn.

Met eenigen twijfel reken ik Megistocera atra Dol. als synoniem

tot deze soort. Doleschall's beschrijving is, als gewoonlijk, zeer

oppervlakkig. Zijne diagnose luidt: « nigra, fronte antennarumque

articulis duobus primis rufis; alis nigricantibus. » Eene oorspron-

kelijke afbeelding van zijne band stelt eene Eriocera $ voor, met

zeer lange sprieten , de kleur van bet lichaam is ecbter donkerder

en eenigszins glanzig; de tborax is smaller en hetachterlijf langer

;

ook is zijn exemplaar kleiner; bij geeft 3 lijnen aan, Wiedemann

\k ; bet niijne is 10 mm. lang.

Rhyphus maculipennis v. d. Wulp.

Notes from the Leyden Museum, VII, 14; Tijdschr. v. Entomol.

XXVIII. 87, pi. 4, fig. 9.

Deze soort werd vroeger door mij bescbreven naar een enkel en

nog wel een gebrekkig niannelijk exemplaar in het Leidsche

Museum. Van den beer Piepers ontving ik sedert een zeer gaaf

voorwerp , mede een $. Ik ben daardoor in staat , het ontbrekende

in niijne vroegere beschrijving aan te vullen. Beide voorwerpen

zijn van Java.

Bij het nu verkregen exemplaar is het voorhoofd geel en het

aangezicht beenwit (dat ik beiden vroeger aschgrauw noemde, is

wellicht toe te schrijven aan stof, waarmede die deelen bedekt

waren). De sprieten (die in bet vorig exemplaar ten deele afge-

broken waren) zijn bleekgeel , de eerste acht geesselleden ieder

met eene bruine, nhn of meer duidelijke vlek
;
daarna komen drie

geheel witte leden , en de drie laalste, iets meer langwerpige leden
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zijn geheel zwart; aan de spits bevindt zich een klein sneeuwwit

stijltje (zie de afbeelding van den spriet pi. 2, fig. 8). De drie

banden op den thorax zijn donkerbruin , met zwarte omzoommg;

de thorax heeft eene vrij dichte, opstaande, bleekgele beharing. Het

achterlijf, ongeveer dubbel zoo lang als de thorax, is bruingeel

;

de eerste vier of vijf ringen hebben een zwartachtigen achterzoom

,

die zich in de zijden tot driehoekige vlekken uitbreidt; in het

midden is bovendien een vlekkige, donkerbruine rugband; de laatste

ringen zijn geheel verdonkerd en eenigszins glanzig; het achterlijf

heeft eene bleekgele beharing, die op de voorste ringen opstaande

en naar achteren meer platliggend is. Aan de tarsen is het eerste

lid langer dan de vier overigen , het tweede zoo lang als de drie

laatste leden le zamen; de achtertarsen zijn donker en alleen aan

den wortel van het eerste en tweede lid geelachtig. De kolfjes zijn

eenkleurig geel.

P s i I o p u s nemocerus n. sp. $ ?.

PI. 3, fig. 1.

Gyaneo-viridis ; antennis rufis; antennarum seta apicali nigra

criniformi , in $ corporis longitadine , versus apicem quasi articu-

lata et albo-annulata , in $ dimidio corporis longitudine, simplici;

pedibus flavis , tarsis posticis nigris; alis griseo-hyalinis , immacu-

latis ; nervo transverso apicali arcuato
,

postico subcurvato.

Long. 6 mm. (c?), 5 mm. (?).

Voorhoofd en aangezicht zoo breed als de doorsnede der oogen

;

het voorhoofd blauwgroen , het aangezicht groen , van onderen met

witte bestuiving; de schedel tusschen de oogen vrij sterk inge-

drukt ; op den ocellenknobbel een paar stevige , naar buiten ge-

bogen borstels en ter wederzijde van het voorhoofd een inwaarts

gebogen orbitaal-borstel (fig. 2). Zuiger en palpen geel; kinbaard

wit. Sprieten roodgeel ; het tweede lid van boven met een klein

borsteltje ; het derde korter dan de beide wortelleden te zamen

,

peervormig, met apicalen borstel, die ongeveer zoo lang is als het

geheele lichaam; tot op twee derden van zijne lengte is deze zwart

en haarvormig, aan het begin slechts weinig dikker ; daarna krijgt
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hij het aanzien, alsof hij uit een aantal kleine, ovale, gesteelde

leedjes bestaat, waarvan er eerst twee geheel wit zijn, eenige

volgenden wit met een zwart vlekje , vervolgens een vijftal geheel

zwart , en ten laatste het. eindlid , dat iets grooter is doeh van

denzelfden vorm , aan de wortelhelft wit , aan de spitshelft zwart.

Het laatste derde gedeelte van den sprietborstel doet zich op die

wijze, door eene goede loupe bezien , als wit en zwart geringd

voor (zie fig. 3).

De thorax en het schildje zijn prachtig metallisch blauwgroen

;

een paar plekken
,

geheel van voren op den thorax , alsmede de

borstzijden en de borst , zijn zilverwit bestoven. Achlerrug en

achterlijf smaragdgroen , de eerste met witte bestuiving ; het achterlijt

slank
, de ringen met zwarten voorzoom , die echter aan de laatste

ringen minder duidelijk wordt. De thorax is met lange macrochaeten

bezet; dergelijke bevinden zich ook voor het einde van elken achter-

lijfsring, zoowel op den rug als in de zijden. Hypopygium (fig. 4)

zwartachtig, vrij groot , in eene stompe, geelachtige spits geeindigd

,

aan den onderkant met twee paar korte, draadvormige
,

geel-

achtige lamellen, de achterste naar onderen- , de voorste naar boven

omgebogen; het stylet-vormige midden-orgaan zwart, naar het

einde iets verdikt.

Pooten geel; de midden- en achterheupen zwartachtig; de laatste

leden der voor- en middentarsen verdonkerd; de achtertarsen ge

heel zwart; onder de voordijen eene rij van witte borsteltjes; de

schenen met eenige verspreide, korte, zwarte borsteltjes; de voor-

tarsen zijn zoo lang als de schenen; aan de vier achterste pooten

zijn de tarsen korter dan de schenen. Kolfjes geel; de uiterst

kleine vleugelschubjes met geelachtige beharing. Vleugels langs den

voorrand met geelachtige , overigens met tlauwe grijze tint , sterk

iriseerend; de spitsdwarsader (boventak der discoidaal-ader) een

weinig boogvormig ; de schijfdwarsader (achterdwai'sader) is iets

buikig uitgebogen.

Het wijfje komt met het £ overeen. Het voorhoofd en het aan-

gezicht zijn iets smaller; de borstel van het tweede sprietenlid is

langer; het derde sprietenlid naar evenredigheid grooter; de eind-
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borstel slechts half zoo lang als het lichaam, eenvoudig haarvormig

en geheel zwart. Aan de voordijea ontbreken de witte borsteltjes

;

de zwarte borstels aan de schenen zijn daarentegen iets krachtiger.

lien paartje, van Java (Piepers).

Psilopus subpatellatus n. sp. S.

PI. 3, fig. 5.

Virido-aeneus nitulus; antennis pedibusque flavis; antennarum

seta apicali corporis longitudine, criniformi, nigra, apice patella

minutissima albescente instructa; abdominis incisuris pallidis , nigro-

limbatis ; alis subhyalinis. immaculatis; nei'vo transverso apicali

profunde incurvato, discoidali recto.

Long. 5 mm.

Voorhoofd en aangezicht merkelijk breeder dan de oogen , metal

li:-ch groen ; schedel diep tusschen de oogen ingezonken ; ocellen-

knop matig verheven; ocellaar-borstels zwak (fig. 6) ; het aangezicht

plat , van onderen nog iets korter dan de oogen
,
grootendeels wit

bestoven; zuiger en palpen geel. Sprieten helder roodgeel; het

tweede lid van onderen met een zwakken borstel; het derde zoo

lang als de beide wortelleden te zamen, peervormig, met een

zwarten haarvormigen eindborstel, die aan het begin iets dikker,

aan het einde ragfijn is en aan de spits in een zeer klein , witachtig

knopje uitloopt. Thorax, schildje, achterrng en achterlijf helder

glanzig metaalgroen ; de achterrug, alsmede de borstzijden met

eenige witte bestuiving; het schildje in sommige richtingen meer

blanwgroen. Achterlijf zeer slank , met duidelijk afgezette ringen,

de insnijdingen geelachtig en met zwarte bezooining. Macrochaeten

van den thorax en het achterlijf vrij zwak. Hypopygium (fig. 7)

uit twee leden bestaande, waarvan het eerste zwart en het tweede

geelachtig is; dit laatste heeft van bovea een paar witte borstels

en eindigt van onderen in een paar lange, spitse, dicht hijeen-

staande, gebogen zwarte nitsteeksels, waarboven zich twee paar

korte, draadvormige, zwarte lamellen bevinden; het stylet-vormige

midden-orgaan is mede zwart, aan het einde weinig verdikt. Pooten



EENIGE JAVAANSCHE DIPTERA. 11

roodgeel ; aan de beide achterste paren is het eerste lid der heupen

aan de buitenzijde groen met witte bestuiving; de midden- en

achterdijen hebben van onderen, dicht aan den wortel, ieder een

zwart stipje; de pooten zijn zoo goed als naakt, alleen de achter-

schenen hebben enkele, nauwelijks merkbare borsteltjes; de voor-

tarsen zijn langer-, de midden- en achtertarsen korter dan de

scbenen. Kolfjes ])ruingeel, met dnnnen, lichten steel. Vleugels

met. flanwe
,

grauwacbtige tint , iriseerend ; de radiaal- en de cu-

bitaal-ader zijn kort voor haar einde een weinig gebogen ; de spits-

dwarsader ontspringt met bijna scherpen hoek uit de discoidaal-ader

en is sterk ingebogen; de scbijtdwarsader recbt.

Een c?, van Java (Piepers).

De beide hierboven beschreven nieuwe soorten van Psilopus

onderscheiden zich door een versierden sprietborstel in de mannelijke

sexe. Zooals dit lichaamsdeel zich voordoet in Ps. nemocerus, is

deze, naar 't schijnt, daarvan het eerste voorbeeld. Een aan het

eind geknopte sprietborstel in <?, gelijk hij Ps. subpatellatus , is

daarentegen bij de Dolichopoden geen onbekende zaak. Het genus

1falti-ricerus Rond. bij voorbeeld
., met een drietal Zuid-Europeesche

soorten, ontleent zelfs hieraan zijn naam ; maar wijl het met Psi-

lopus niets te maken heeft, behoeft het hier niet te worden be-

sproken. Onder de Psilopus soorten echter zijn er eenige bekend

,

waarvan de mannetjes een geknopten sprietborstel hebben. Bigot

heeft daaruit aanleiding genomen, om deze generiek aftezonderen

onder den naam van Spathipsilopus (Ami. 8oc. Ent. <l. France, 1890,

p. 268). Een dergelijk sexueel kenmerk kan evenwel niet gelden

voor eene generieke afscheiding, al is het ook zeer geschikt om de

soort te bepalen.

Zoover ik heb kunnen nagaan, zijn er zes soorten van Psilopus

beschreven, met een geknopten sprietborstel in S. Bij alien is de

sprielborslel , even als hij mijn Ps. subpatellutus , apicaal , dat is

aan het spitse eind van het derde sprietenlid ingewricht. Het zijn

Ps. glabifer Wied. (Aussereur. Z/reiJj. [I, 221, 16) van China;

Ps. tnberculicomis Macq. {Pip/, exot. supp. 4, 84, 31, pi. 4, f. 13)

van de Markiezen-eilanden ; Ps. caelesiis Walk. (Lis/ Dipt. Brit.
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Mus. Ill, 642) van Oosl-Indie; Vs. patellifer Thorns. {Dipt. Eugen.

Besa, 507, 106) van liet eiland Guam; Ps. patellatus v. d. Wulp

{Dipt. Sum. exped. 27, 2) van Sumatra; en Ps. papuasinus Big.

{Ann. Sua. Ent. d. France, 1890, p. 283) van Nieuw Guinea.

Geen dezer soorten intusschen kan met bovenstaande Ps. subla-

mellatus worden ge'identifieerd. Met uitzondering van Ps. caelestis,

hebben alien zwarle sprieten en althans ten deele donkere pooten

,

maar ook caelestis kan niet in aanmerking komen wegens den don-

keren voorrand en de liclite iniddenveeg der vleugels.

Van de Braziliaansche Ps. bituherculatus Macq. {Dipt. exoi. II,

2, 120, pi. 20, fig. 2) kan hier geen sprake zijn, omdat bij die

soort, — daargelaten nog de donkere teekening der vleugels, — de

sprietborstel niet apicaal is en door Macquart bij dien van Syhistroma

nodiootnis wordt vergeleken.

Psilopus albopilosus n. sp. $ ?.

PI. 3, fig. 8.

Syn.? Ps. proliciens Walk. Proc. Linn. Soc. I. 120, 85 (?).

Cyaneo-viridis; antennis pedibusque nigris; antennarum seta

apicali criniformi, dimidio corporis longitudine; abdoraine nigro-

annulato; in $ abdomine femoribusque • albopilosis ; in ? femorilms

anticis subtus setulis pallidis; alis griseo-byalinis, macula coslali

elongata obscura.

Long. 5,5 mm. (<?), 4,5 mm. (?).

Voorhoofd en aangezicht breeder dan de oogen, de scbedel diep

tussehen de oogen ingedrukt (fig. 9) ; het voorhoofd staalblauw

,

met witachtige opstaande beharing; oeellen-knop verheven , met

een paar stevige, naar buiten gebogen , zwarte borstels. Aangezicht

een weinig gewelfd, nog iets onder de oogen verlengd , van onderen

met eene dwarsgroef, metaalachtig blauwgroen, doch voor het

grootste gedeelte met witte bestuiving bedekt. Zuiger en palpen

zwart; kinbaard uit lange witte haren bestaande. Sprieten zwart;

het tweede lid van boven met 4 en van onderen met 2 zwarte

borstels, de laatsten bijzonder lang; het derde sprietenlid ongeveer
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zoo lang als de beide wortelleden te zamen, zeer spits loeloopend,

met apicalen, haarvormigen sprietborstel , die ongeveer half zoo

lang is als het lichaam , aan het eerste begin een weinig is verdikt

en ragfijn eindigt. Thorax, schildje en achterlijf metaalachtig blauw-

groen ; op den thorax eene pnrperachtig zwarte langsstreep, die

van voren spits toeloopt en den voorrand niet geheel bereikt; in

de zijden tot dicht bij den vleugelwortel eene koperkleurigestreep.

macrochaeten van den thorax stevig en in rijen geplaatst; borst-

zijden lichtgroen , met witte bestuiving , die zich ook op den achter-

rug bevindt. Achterlijf slank , naar achteren verdund ; de ringen

met zwarte bezooming; het achterlijf heeft zoowel van boven als

van onderen eene dichte en lange beharing, die op de voorste

ringen wit is, maar naar het einde donker wordt; verder lange

zwarte macrochaeten , zoowel op den rug als in de zijden ,
kort voor

den achterrand der ringen geplaatst. Mannelijke genit alien (fig. 40)

zwart; hypopygium lang, duidelijk uit twee, leden samengesteld

,

aan het eind van onderen met een paar kleine driehoekige, naar

achteren gerichte uitsteeksels; bovenste lamellen korter dan de

onderste, alien zwart, draadvormig. naar het einde iets verdikt;

midden-orgaan mede zwart, kolfachtig, zoo lang als het tweede

lid van het hypopygium. — Pooten zwart, ook de heupen; voor-

tarsen bijna zoo lang als de schenen ; middentarsen langer- , achter-

tarsen korter dan de schenen; de voorheupen aan den voorkant

en de onderzijde van al de dijen met witte, vrij lange en dichte

beharing; de schenen alien met eenige verspreide, lange, zwarte

borstels; de achterschenen bovendien met dichte, korte, donkere

beharing; het eerste lid der voortarsen aan de buitenzijde met een

paar lange zwarte borstels. De kleine vleugelschubben met witte,

uitstaande beharing. Yleugels grijsachtig; eene donkere, streep-

vormige, niet scherp Kegrensde vlek voorbij het midden tegen den

voorrand ; eene dergelijke , doch minder duidelijk , over de discoidaal-

ader, ter plaatse waar de schijfdwarsader aan haar is gehecht ; de

voorrand zeer kort maar dicht, franjeachtig , zwart gewimperd; de

radiaal- en de cubitaal-ader even voor hare uitmonding gebogen;

de bovenarm der discoidaal-ader (spitsdwarsader) rechthoekig ont-
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spruitende en boogvormig; het laatste gedeelte tier discoidaal-ader

zelve flauw en althans niet den vleugelrand bereikende ; dit laatste

is ook het geval met het eind tier posticaal-ader ; de schijfdwarsader

is vrij duidelijk geslingerd.

Bij het ? zijn het voorhoofd en aangezicht naar evenredighcid

iets minder breed ; de witte beharing op het voorhoofd ontbreekt ; de

sprietborstel is een weinig korter; de metaalkleur van thorax en

achterlijf valt minder in het blauwe, maar is zuiverder groen; het ach-

terlijf is breeder en korter; de beharing van het achterlijf is veel korter

en valt daardoor weinig in het oog ; alleen aan den buik is zij

witachtig, doch overigens zwart; ook de macrochaeten zijn korter

en zwakker. De witte beharing onder aan de dijen is ook bij het

wijfje aanwezig; aan de voordijen is zij echter meer in den vorm

van eene rij stijve borsteltjes, waarvan die aan de basis bijzonder

lang zijn; de beharing aan de midden- en achterdijen is korter;

de zwarte borstels aan tie schenen en de voortarsen komen met

die van het mannetje overeen. De donkere teekening op tie vleugels

is flauwer en de bewimpering aan den voorrand ontbreekt.

Een paartje, van Java (PiepersV

Het wijfje schijnt veel overeenkomst te liebben met Ps. pro-

Helens Walk., van Borneo; Walker's beschrijving is althans vol-

komen van toepassing.

Ps. albopilosus behoort tot de verwantschap van Ps. pilosulns

v. d. Wulp {Tijdschr. v. Entom. XXV11, 226, dO), die echter van

haar onderscheiden is door de zwarte, meer borstelige beharing

van achterlijf en pooten en door geheel ongeteekende vleugels.







P/^ih

?4 KjCtA

V

yf^^^r^^o^-^





188

Overgedrukt uit deel XXXIX van het

Tijdsckr. voot Entomologie.

lets over de geographische verspreiding

VAN

het Genus SIPHONA Meig.,

DOOR

F. 91. VAN DER WIT LP.

Aan het slot mijner beschrijving der Javaansche Sipkona gedeana

(hiervoren biz. 110) beweerde ik ten onrechte , dat vari het geslacht

Sipkona tot nog toe alleen Europeesche soorten bekend waren. Ik

schreef zulks , nadat ik in het werk van Brauer en von Bergenstamm

de systematische lijst had nagezien , waarin van dat geslacht geen

exotische soorten worden vermeld (Denkschr. K. Ah. JPiss. Wien,

LVIII, p. 410). Trouwens die lijst bevat alleen de door hen wer-

kelijk onderzochte soorten. Ik dacht er op dat oogenblik volstrekt

niet aan, dat ik zelf in de Biol. Centr. Amer. Dipt., vol. II, p. 125

en 126, twee Mexicaansche soorten beschreven had (S. futilis en

cliluta). Evenmin kwam het mij destijds voor den geest dat Wil-

liston , in de Transactions of the American Entom. Soc. , vol. XIII

(1886), p. 305, melding heeft gemaakt van eene Noord-Ameri-

kaansche soort, vrij wel overeenkomende met onze inlandsche

S. cristata Fabr. ; en dat door Tyler Townsend in hetzelfde Tijd-

schrift. , vol. XVIII, p. 368 (1891), eene S. illinoiensis werd

beschreven.

Voorts is nog eene Braziliaansche soort , Tackina singular is Wied.

(Aussereur. Zweift. II, p. 335, n n
. 100) als eene Sipkona-soovt

herkend (zie Jaennicke, Neue exot. Diptera, p. 87).

Het blijkt dus, dat het genus Sipkona niet alleen in Europa,

maar ook in Noord- en Zuid-Amerika bekend was. Dat het nu ook

op Java is ontdekt, hebben wij aan de ijverige nasporingen van

den heer Fruhstorfer te danken.
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VI. Diopsinse.

Dc Diopsinen schijnen op Java, zoo al niet in.soorten, altnans in

individuen rijk vertegenwoordigd te zijn. Dit valt af te leiden uit

geheele reeksen van exemplaren , welke aldaar zoowel door Fruh-

storfer als door Kannegieter uit die groep zijn bijeengebracht , en

deel uitmaken van de uitgebreide insectenverzameling van den heer

Neervoort van de Poll. Deze was zoo goed, mij een aantal zijner

Diptera ten onderzoek toe te vertrouwen , waardoor ik in de gele-

genheid kwam, uit de genoemde groep een veel grooter materiaal

te vergelijken clan mij vroeger ooit ten dienste stond. Dit was voor mij

eene gereede aanleiding, om mijne aandacht op deze merkwaardige

vliegengroep te vestigen, te meer daar ik ook van den heer Severin

eenige Javaansche Diptera, waaronder zich Diopsinen bevonden, uit

het Museum te Brussel ter naziening ontving. Dat ik toen tevens

de Diopsinen, in het Leidsche Museum aanwezig , heb vergeleken,

spreekt wel van zelf. De uitkomsten van mijn onderzoek wensch ik

nu hier mede te deelen.

De Diopsinen onderscheiden zich van alle andere Musciden door

den kop, die aan weerszijden tot een steel is verlengd, aan welks uit-

einde de oogen en kort voor de oogen de kleine sprieten zijn ge-

plaatst; voorts door dc aanwezigheid van doornen aan den thorax en

aan den achterkant van het schildje. Het achterlijf is langwerpig,

aan de basis cylindrisch, naar achteren verbreed en dikwijls knots-
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vormig verdikt; <le pooten zijn lang en slank , doch met verdikte

voordijen. Het lichaam is meestal geheel naakt; doch bij enkele

soorlen met verspreide Gjne haren bezet; eigenlijke borstels ontbreken

geheel, behalve een enkele op de oogstelen; ook de gewone mond-

borstels . zijn afwezig. De mondrand is breed, bij sommige soorten

ter wederzijde met een uitstekend tandje, de bovenlip duidelijk

afgescheiden. De vleugels zijn gewoonlijk met banden of vlekken

geteekend; de hulpader is met de vrij korte eerste langsader aan-

eengegroeid; de dwarsader, die elders de middelste basaal-cel van

de discoidaal-cel scheidt, ontbreekt, zoodat die beide cellen zijn

ineengesmolten.

Latreille (in Cuvier, Regne animal, V p. 531) rangschikte de

Diopsinen in zijne 7de afdeeling der Musciden, te zamen met Sep-

sinen, Ortalinen en Trypetinen. Low {Monographs of the Dlptera

of N. Amer. I p. 44) stelde de Diopsinen tusschen de Sepsinen

en Piophilinen en liet onmiddelijk daarop de Ephydrinen volgen.

In den algeneenen vorm hebben de Diopsinen inderdaad veel over-

eenkomst met de Sepsinen; de ineensmelting van de hulpader met

de eerste langsader wijst op eene verwantschap met de Piophilinen;

terwijl het ontbreken eener scheidingsdwarsader tusschen de mid-

delste basaal-cel en de discoidaal-cel , zoomede de grrote mondopening

en de sterk ontwikkelde bovenlip eene toenadering tot. de Ephydrinen

aanduiden. Bij geen dezer verwanfe groepen is intusschen eenig spoor

van de lange oogstelen of van de doornen aan den thorax en het schildje.

Van cleze doornen vallen die van het schildje vooral in 'toog;

twee kleinere bevinden zich aan den achterrug tusschen de inplan-

ting der vleugels en die der kolfjes, en bij sommige soorten is er

nog een ter wederzijde van den mesothorax , dicht voor de vleugels.

Rondani heeft deze laatste soorten van het genus Diopsis afgescheiden

en tot een afzonderlijk geslacht , onder den naam van Teleopsis

gebracht (Ann. Mas. civ. Gen. VII. j). 442). Die doornen schijnen

evenwcl zeer breekbaar te zijn , daar onder vele exemplaren vaak

slechts weinigen voorkomen , waarbij zij alien nog gaaf aanwezig

zijn. Bij de bestemming der soorten dient hiermede rekening te

worden geliouden.



OOST-INDISCHJS DIPTEB.A. 183

De Diopsinen behooren hoofdzakelijk tot de fauna der tr-opische

of subtropische gewesten van de oude wereld.. Uit Afrika en Zui-

delijk Azie zijn een aanial soorten bekend gemaakt.

De door mij bebandelde exemplaren hebben raij zes soorten Ieeren

kennen, waarvan er vijf naar reeds bestaande beschrijvingen konden

worden bcstemd en (evens eenige synoniemen aan het licbt kwamen
;

terwijl eene soort door mij als nieuw wordt beschreven.

Het volgende synoptisch overzicht moge hier voorafgaan:

1. Thorax (behalve de doornen aan het schildje)

met een paar doorntjes aan den achter-

rug tusschen de vleugelinwrichting en de

kolfjes , doch zonder doornen aan den meso-

thorax vopr de vleugels (Diopsis) ... 2

Thorax (belialve de doornen aan het schildje)

met een paar doorntjes aan den achterrug

en bovendien een paar aan den mesothorax

voor de inwrichting der vleugels {Teleopsis). 5

2. Roestkleurige soort met lange lijne liaren

bezet Dalmanni Wied.

Geheel of grootendeels zwarte soorten , zonder

behaving of deze nauwelijks merkbaar .
.°>

3. Kop roodgeel; mondrand met een paar uit-

stekende doornacbtige tandjes ; vleugels

enkel met een donker vlekje aan de spits', indica Westw.

Ook de kop zwart of althans zeer donker;

mondrand zonder tandjes of deze zeer

kort en niet doornachtig ; vleugelteekening

meer samengesteld 4

4. Vleugels met vier bruine dwarsbanden , waar-

van de derde het breedste is en de laatste

een smallen zoom aan de vleugelspits vormt. clrcularis Macq.

Vleugels bruin, de basis, twee afgebroken

dwarsbanden in 't midden , alsmede de

spits glasachtig siibnotala Westw.
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5. Zwarte soort met geelroode poo 1 en . . . Sglcesii Westw.

Roestkleurige of pekbruine, soms bijna zwarte

soort , met den kop en de pooten geelrood. rubicunda n. sp.

1. Dlopsis Dalmanni Wied.

(PL 8 , fig. 1).

Diopsis Dalmanni Wied. Aussereur. Zweifl. II. p. 560, n°. .4,

pi. 10a f. 4.

» » Westw. Trans. Linn. Soc. XVII. p. 309, n°. 19,

pi. 9 f. 17 en p. 547, pi. 28 f. 8.

» » Macq. Dipt. exot. supp. 3, p. 65, pi. 7 f. 11.

» attenuata Dolesch. Natuurk. Tijdschr. v. Ned, Indie, X.

p. 413, n°. 39, pi. 8 f. 2.

» » Ost. Sack. Ann. Mus. civ. Gen. XVI. p. 490.

» latimana Rond. Ann. Mus. civ. Gen. VII. p. 445.

» lativola Rond. 1. c. p. 446.

Lengte 4—6,5 mm.

Roestkleurig, zeer glanzig, soms hier en daar vei'donkerd , meestal

aan bet verdikte einde des achterlijfs en ook wel op den rug van

den thorax bruinacbtig. Kop klein, naar onderen versmald , tusscben

de oogstelen met eene naar beneden gebogen groef; aangezicht ge-

welfd; mondrand zonder uitstekende tandjes; oogstelen in enkele

exemplaren bijna zoo lang als het lichaam, gewoonlijk echter veel

korter, kastanjebruin , in 't midden van voren met een knobbeltje,

waaruit een borstelbaar ontspruit. Sprieten klein , bleekgeel , dicht

bij den eindknop der oogstelen ingewricbt, met langen spriei-

borslel. Zuigsnuit (en palpen 9
) dik, roodgeel. Thorax gewelfd, naar

voren versmald , de prothorax in den vorm van een' hals duidelijk

afgescheiden; scbildje van acbteren afgeknot, met twee lange, iets

gebogen doornen, die meest eene bruine of zwartbruine kleur beb-

ben, zelden als bet. geheele lichaam roodgeel zijn; onder aan den

achterrug ter wederzijde een kleiner doorntje, gewoonlijk geel of

bruingeel van kleur. Achterlijf aan den wortel dun, naar het einde

sterk verdikt en daar zoo breed als de thorax. Pooten roodtreel

,
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de schenen bruin; aan de voorpooten de dijen sterk verdikt , in som-

mige exemplaren (waarschijnlijk <?) kort voor de spils van onderen

plofscling vernauwd en met een uitstekend tandje op de wijze

der Ilydrotaea-mdiUnetjes (zie fig. 1«); bij een veel grooter aantal

(? ?) naar de spits geleidelijk dunner en zonder tandje; de schenen

gebogen, korter dan de dijen; de tarsen bijna zoo lang als de

schenen, witachtig, bet eerste lid ruim dubbel zoo lang als de

vier volgenden te zamen , aan de spitsbelft verbreed en daar van

boven zwartacbiig; de laatste vier leden dicht opeengedrongen.

Midden- en achterpooten slank , de middendijen aan de Iweede belft

een weinig verdikt; de tarsen bruinachtig. Het geheele lichaam,

ook de kop en de oogstelen, de doornen van bet scbildje en de

dijen met fijne opstaande haren bezet. Kolfjes geelachtig wit.

Vleugels aan het wortelgedeelte tot dicht bij de rniddendwarsader

glasachtig, verder lichtbruin , met twee glasachtige dwarsbanden;

de binnenste dezer banden , iets voorbij bet midden der vleugel-

lengte, bestaat uit drie vlekken, een aan den voorrand; de tweede

meer naar den vleugelwortel teruggetrokken , in de eerste achter-

cel , op ongeveer een derde van de lengte dier eel ; en de derde

aan den achterrand , buitenwaarts van de aehterdwarsader ;' de tweede

glasachtige band is dicht voor de vleu gel spit s , breeder of smaller,

soms mede, doch minder duidelijk uit drie vlekken samengesteld

;

bij vele exemplaren is van dien tweeden band nauwelijks eenig

spoor, wijl de vleugelspits zelve bijna niet verdonkerd is; in het

glasachtige wortelgedeelte der vleugels vertoont zich aan de dwars-

ader , die de onderste wortelcel sluit, meestal nog een bruinachtig

vlekje, dat zich somtijds zelfs naar boven streepvormig uitbreidt.

De tweede langsader loopt aan haar laatste gedeelte dicht langs

den voorrand, tot zij eindelijk, kort voor de vleugelspits, zich met

de randader vereenigt.

Deze beschrijving is gemaakt naar een groot aantal exemplaren,

op Java, deels door Fruhstorfer te Sukabumi, deels door Kanne-

gieter te Buitenzorg verzameld. De soort , die dus op Java gemeen

schijnt te zijn, is, behalve aan dekleur, gemakkelijk te herkennen

aan de teekening der vleugels en aan de beharing. Die behaving
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is voor mij een voornanie reden , om haar als Dalmanni te be-

slemmen; in Westwood^s beschrijving toch (I. c. p. 547) wordt

uitdmkkelijfc gezegd-: « corpus ot pedes magis pilosa quam in con-

genenbus»; ook Macquart wijst op die beharing, die dan ook

inderdaad zeer in 't oog valt.

Wiedemann's afbeelding {Aimercur. Zireijl. 1
I,

pi. 10 a f. 4) stelt een

exemplaar voor met geheel glasachtige vleugelspits ; de tweede

langsader is er te ver van de randader verwijderd , wat reeds door

Macquart werd opgemerkt. Westwood's eerste afbeelding [Trans. Linn.

Soc. XVII, pi. 9 f. 17) is eenvoudig eene copie van die van Wie-

demann, doch ook in zijne latere afbeelding (1. c. pi. 28 f. 8) be-

staat dezelfde foot ten opzichte van het aderbeloop. In de afbeel-

ding van Macquart (Dipt. exot. supp. 3, pi. 7 f ; 11) is de vleugel

veel te donker gevlekt en ten onrechte aan de basis met een uit-

stekend vleugellapje geteekend , dat bij DiopsIs-soorten nimmer

voorkomt.

Toen Doleschall zijne D. attenuate/, leerde kennen en als n. sp.

beschreef, ontbrak hem de gelegenheid om vroegere schrijvers te

raadplegen '); zijne zeer magere diagnose bevat echter niets wat

er tegen zou pleiten om zijne soort met Balmanni te identifieeren

;

ook hij spreekt van de beharing (<undique setulosa))) , die trouwens

in zijne afbeelding duidelijk is aangegeven.

Dat I), latimana en lativola van Rondani evenzeer als synoniemen

vaa Dalmanni zijn te beschouwen, volgt uit de verzekering van

Osten Sacken , die in het. Weener Museum exemplaren van Ron-

dani's soorten met den type van I), attenuate/, Dol. heeft verge-

leken en daaruit de identiteit vaststelde; latimana Rond. schijnt

mij toe het mannetje van eene donkere varieteit te zijn, met de

voorpooton gevormd zooals ik die ook heb afgebeeld.

Wiedemann kende het vaderland niet van zijne I). Dalmanni;

Westwood en Macquart geven Java als zoodanig aan. In het Leidsche

Museum bevinden zich verscheidene exemplaren van Java (Blume),

West Java (Pasteur) en Sumatra (Muller), alien als I). Dalmanni

1) Zie wat hij zelf hieromtrenl zeide in Nat. Tijdstchr. v. Ned. Indie, X, p. 405.
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geetiquetteerd. D. latimana Rond. en lat'wola Rond. waren beiden

van Borneo ; ik zelf bezit ook een exemplaar van Sambas op Borneo

,

door Dr. J. Bosscba van daar inedegebracbt en volkomen met de

Javaansche voorwerpen overeenstemmende. De soort scliijnl dus in

den geheelen Oost-Indiscben arcbipel voor te komen.

2. Diopsis jnd
:

ca Westw.

(PI. 8, fig. 2).

Diojms ichneumonea Donovan, Insects of India, in Bees Encyclop.

XI, pi. 2 f. 13 (nee ichneumonea L.).

» mdlca Westw. Trans. Linn. Soc. XVIII, p. 299 n°. 7,

pi. 9 f. (de afbeelding eene copie naar

die van Donovan).

» Wesiwoodii (de Haan) Westw. Cab. of oriental Entomol.

p. 37, pi. 18 f. 1.

» ajnealis Dolescb. Nat. Tijdschr. v. Ned. Ind. X, p. 413

n°. 40, pi. 9 f. 3.

» gratninicola Dol. id. XIV, p. 417.

Lengte 6—8 mm.

Kop (fig. la.) glanzig geelrood, van voren gezien, naar onderen

iets versmald , ter wederzijde van den mondrand met een doorn-

achtig tandje , van boven met eene gebogen , meestal zwartgezoomde

groef, wier uiteinden tot aan de oogstelen reiken ; aangezicht sterk

gewelfd; de oogstelen korter dan bij de voorgaande soort
,
gewoonlijk

nauwelijks zoo lang als kop en thorax te zamen , tot bet kastanje-

bruin neigende en aan bet verdikte einde bijnazwart; iets voorbij

het midden met een knobbeltje, waarnit een borstelhaar ontspruit.

Sprieten geel, dicbt tegen den eindknop geplaatst , met fijnen langen

sprietborslel. Monddeelen dik. Thorax en schildje als bij de voor-

gaande soort gevormd, glanzig zwart , de borstzijden met eenige

grauwe bestuiving; de lange doornen aan het schildje en de kleinere

aan den achterrug zwartachtig, soms naar het einde lichter, zelden

even als bet schildje zelf geheel roodbruin. Achterlijf aan den wortel
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dun, naar achteren niet zoo plotseling verdikt als in Dalmanni,

maar eerst langzamerhand breeder wordende, bij een groot aantal

exemplaren (??) aan de voorste ringen geelrood, naar bet einde

met nicer of mindere uitbreiding zwart, bij andere exemplaren

($?) geheel zwart, in alien zeer glanzig. Pooten geelrood; de ach-

terste heupen grauwachtig zwart; de schenen, vooral de voor-

scbenen , meestal roodbruin , even als de voort.arsen aan de boven-

zijde; bij de exemplaren met gebeel zwart acbterlijf zijn de schenen

gewoonlijk even rood als de dijen ; bij geen der voorwerpen ver-

toonen de verdikte voordijen den bijzonderen vorm , zooals die som-

tijds bij Dalmanni voorkomt; de voorschenen zijn sterk gebogen

en korler dan de dijen; de voortarsen niet aan bet eerste lid ver-

breed, maar toch over 't geheel iets platgedrukt. Lichaam en pooten

zijn geheel onbehaard. Kolfjes bleekgeel. Vleugels aan den wortel

voor ongeveer een derde gedeelte glasachtig, verder met bruinachtige

tint, aan de spits met een donkerbruin vlekje, dat hoven de derde

langsader uitkomt maar de vierde niet overschrijdt ; de midden-

dwarsader is veelal eenigszins bruin omschaduwd; de tweede langs-

ader loopt evenwij dig met de randader en eindigt daarin met eene

korte ombuiging op eenigen afstand van de vleugelspits ; de vierde

langsader is aan haar laatste gedeelte opwaarts gebogen, waardoor

het einde der eerste achtercel vernauwd wordt.

Eene geheele reeks exemplaren van Sukabumi op Java (Fruhstorfer).

Donovan, die exemplaren van Bengale voor zich had, bestemde

deze als I), ichneumonea Linn. Hiertegen kwam Westwood terecht

op en beschreef de soort nader onder den naam indica, deels ook

naar een exemplaar van Java, dat hij van de Haan als apicalis

"Wied. had ontvangen , doch waarin hij Donovan's soort duidelijk

herkende D. ichneumonea L. is eene Afrikaansche soort, die vol-

gens de oorspronkelijke beschrijving en afbeelding van Linnaeus,

niet aan- maar voor de spits der vleugels eene donkere vlek heeft

(«alae hyalinae , versus apicem anterium puncto nigro »). D. apicalis

Wied. is mede eene Afrikaansche soort.

Als men de beschrijving en afbeelding nagaat, door Doleschall

gegeven van zijne D. apicalis (waarmede geenszins apicalis Wied. werd
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bedoeld) , dan valt het in het oog dat hij niets anders dan D. indica

voor zich moet hebben gehail. Toen hij later bemerkle, dat er

reeds vroeger een D. apicalis bestond, heeft hij den naam zijner

soort gewijzigd in graminicola 1
).

Indertijd ontving Westwood van den toenrnaligen conservator

aan het Leidsche Museum , de Haan , exemplaren van eene Diopsis-

soort, door dezen als onbeschreven beschouwd en met den naam

IVestwoodii (alleen een collect ie-naam) bestempeld. "Westwood volgde

de Haan's opvatting en gaf eene afbeelding van de soort in zijn

Cabinet of oriental Entomology. In het Museum te Leiden zijn

nog exemplaren voorhanden met het etiquet « Weshvoodii de Haan »
,

doch bij eene latere herziening, ook der Diptera van het Museum,

door Snellen van Vollenhoven, bleek het dezen, dat zij geheel over-

ecnkwamen met andere voorwerpen , aldaar als: D. indiea Westw.

aanwezig, en dus die beide soorten synoniem zijn. De exemplaren

aldaar zijn deels van Java (Blume), deels van Sumatra (Mulder).

3. Diopsis circularis Macq.

(PI. 8 , tig. 3).

Diopsis circularis Macq. Suit, a Buffon, Dipt. II, p. 486, pi. 20

f. 6, en Dipt. exot. II, 3, p. 239 n°. 2,

pi. 32 f. 1.

» » Westw. Trans. Linn, Soc. XVII, p. 549 n°. 31

pi. 28 f. 13 (slechts eene reproductie van Mac-

quart's eerste beschrijving en afbeelding).

Lengte 9 mm.

Kop (fig. 3 a) van voren gezien slechts weinig hooger dan breed

,

zwart , eenigszins glanzig , de oogstelen kaslanjebruin, nauwelijks

zoo lang als de thorax; van een wratje of een borsti lhaar is niets te

1) Tn mijnen Catalogus der Z. Aziatische Diptera heb ik ten onrechte opge-

geven Diopsis apicalis Dol. met syn. graminicola Dol. ; dit had moeten zijn:

D. graminicola Dol. en daarbij als syn. 1). apicalis Dol. (nee Dalmau).
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zien (ook niet in de afbeeldingen van Macquart). Aangezicht (fig. 3a)

sterk gewelfd ; aan den mondrand ter wederzijde een zeer kort

tandje. Sprieten geel , dicht tegen het verdikte eind der oogstelen

geplaatst. Thorax,, schildje en achterlijf zwart met eenigen glans,

minder glanzig evenwel dan bij de voorgaande soort ; de doornen

van het schildje dicht bij elkander ingewricht ; ter wederzijde van

den achterrug de gewone kleine doorntjes. Achterlijf aan den wortel

dun en cylindrisch , aan de laatste ringen knotsvorrnig verdikt en

daar nog iets breeder dan de thorax. Heupen zwart, ook de voor-

heupen , doch deze aan de spits roodachlig; dijen geelrood, de sche-

nen en het eerste tarsenlid zwart, de overige larsenleden geel-

achtig; aan de voorpooten de dijen matig verdikt, de schenen

gekromd en merkelijk korter dan de dijen ; de midden- en achter-

pooten zeer slank. Kolfjes geelachtig wit. Vlengels glasachtig met

vier bruine dwarsbanden ; de eerste loopt van de uitmonding der

eerste langsader, over de dwarsader, die de onderste wortercel

afsluit; de tweede is iets breeder en bedekt de middendwarsader

;

de derde is het breedst, begint aan het eind der tweede langsader,

loopt midden door de eerste achtercel en eindigt op korten afstand

voorbij de achterdwarsader ; de vierde band is niet meer dan een

smalle zoom aan de vleugelspits. De eerste langsader eindigt in den

voorrand op nauwelijks een derde der vleugellengte ; de tweede

loopt evenwijdig met den voorrand en eindigt met eene korte om-

buiging daarin op ongeveer drie vierden der vleugellengte; de derde

en vierde langsaderen zijn aan haar laatste gedeelte tot elkander

gebogen , waardoor de eerste achtercel aan haar einde is vernauwd.

Twee exemplaren (waarschijnlijk wijfjes) van Java (Fruhstorfer)

in het Museum te Brussel; een geheel gelijk exemplaar van Java

(Blume) in het Leidsche Museum.

Macquart's beide beschrijvingen en afbeeldingen schijnen mij toe

op deze exemplaren te passen. Wei is er, vooral wat de figuren

betreft, eenig vcrschil, maar dit kan op rekening worden gesteld

van de weinige zorg, door dezen schrijver aan zijne teekeningen

besteed, waardoor het vaak den schijn heeft , dat hij daarbij minder

het voorwerp zelf, maar alleen zijne beschrijving voor oogen had.
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In beide afbeeldingen is dan ook de breedste donkere band op de

vleugels voorgesteld als eene groote ronde vlek . ter wederzijde

begrensd door eene lichte bezooming, die haar , bebalve aan den

voor- en achterrand , cirkelvormig omringt, geheel overeenkomstig

de beschrijving, docb waarbij waarschijnlijk wel eenige phantasie

in het spel is geweest. In zijne eerste afbeelding (in de Suit, a

Buffon) vertoont de vleugel , bebalve de donkere spits, slechls twee

donkere banden , terwijl in zijne Iweede afbeelding (in deltipt. eucot.)

de vleugel geheel en ook aan de basis donker is, alleen met de

beide, lichte, zoogenaamde cirkelbogen.

In mijne determinatie word ik overigens bevestigd , omdat het

exemplaar van het Leidsche Museum indeiiijd ook als I), circ/claris

Macq. is herkend door Snellen van Vollenhoven, die toen zeker.

even als ik nu , de bestaande verschillen wel zal hebben opge-

merkt , maar daarin geen reden heeft gezien , orn daarop eene

nieuwe soort te gronden.

Bij de bestemming der soort zou misschien I), quinqueguttata

Walk. (Proe. Linn. Soc. I, p. 36, n". 147, pi. 2 fV 4) van den

berg Ophir, in aanmerking kunnen komen. In de vrij korte oog-

stelen , de zwarie kleur van het lichaam en zelfs in de teekening

der vleugels is veel overeenkomst. Ik vind echter bezwaar om de

Javaansche exemplaren met Walker's soort te identifieeren , omdat

Westwood in zijne aan de beschrijving toegevoegde afbeelding het

diertje als behaard voorstelt , wat zeker niet zou geschied zijn,

indien hij die haren niet duidelijk had gezien. Aan de voor mij

staande exemplaren daarentegen kan ik geen het minste spoor van

beharing ontdekken. Wel bewaart Walker's beschrijving hieromtrent

het stilzwijgen , maar de afbeelding door een zoo nauwgezet ento-

moloog als Westwood moet hier den doorslag geven.

Ik merk nog op, dat volgens Macquart (Dipt. exot. supp 1,

p. 214), D. circularis ook aan de Kaap zou voorkomen; dit ver-

eischt evenwel nadere bevestiging , omdat bij wel eens meer onjuiste

opgavon heeft gedaan omtrent de herkonist van door hem behan-

delde exemplaren.
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4. Diopsis subnotata Westw.

(PI. 8, fig. 4).

Diopsis subnotata Westw. Cab. of orient. Entomol. p. 37
,

pi. 18 f. 2.

» » Walk. Proc. Linn. Soc. IV, p. 161 n°. 203;

id. V, p. 263 n°. 18.

» » Ost. Sack. Ann. Mus. civ. Gen. XVI, p. 490

en XVIII, p. 20; id. Berl. Entom. Zeitschr.

XXVI, p. 237.

» argentijera Big. Ann. Soc. Entom de France, 5 ser. IV,

p. 112 n°. 3.

Lengte 9 mm.

Zwart, zonder eenigen glans. Kop van voren bruinachtig, in de

zijden grijsachtig bestoven, de oogstelen kastanjebruin , iets korter

dan kop en thorax te zamen; aangezicht (fig. ia) met de gewone

gebogen groef en daaronder met eene ingedrukte langsstreep; bet

tandje ter wederzijde van den mondrand slechts weinig uitstekend

;

de bovenlip roestkleurig, evenzoo de zuiger en palpen; de sprieten

bruinrood. De borstzijden met lichtgrijze bestuiving; bet scbildje

klein en gewelfd ; de doornen van het schildje en van den acbterrug

bruinrood. Acbterlijf aan den wortel dun , naar achteren allengs

breeder , aan het. eind afgerond ; het is dofzwart : de derde ring

bijna fiuweelzwart, ter wederzijde met een witachtigen of licht-

grijzen veeg; de vierde ring, met uitzondering van den voorrand

,

lichtgrijs. Pooten slank , zelfs de voordijen slechts weinig verdikt

en van ondeien zonder borstels; heupen zwart, met roodachtige

dijringen; aan de voorpooten de heupen van voren wit bestoven,

de dijen geelrood , de schenen zwartbruin en flauw gebogen , het

eerste tarsenlid donker, de volgende leden bleekgeel; de midden-

en achterpooten geelbruin , de dijen aan den wortel verbleekt en

aan de spits verdonkerd; de achterdijen bovendien in 't midden

met een donkeren ring. Kolfjes geelachtig. Vleugels met uitgebreide

bruine teekening; alleen de basis en eenige vlekken zijn glasachtig;

de eerste dezer vlekken bevindt zich aan den voorrand , onmid-

delyk voorbij de uitmonding der eerste langsader, en breidt zich
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benedenwaarts tot in de bovenste wortelcel uit; met een lichten

veeg, die van het eind der onderste wortercel in schuine richting

naar den achterrand loopt , vormt zij eenigszins een afgebroken

dwarsbandje; voorbij het midden der vleugellengte is eene scheef

vierkante glasachtige vlek tegen den voorrand , en daar tegenover

aau den achterrand eene lichte vlek , die binnenwaarts door de

achterdwarsader en het eind der vijfde langsader is begrensd; de

vleugelspits is mede glasachtig, aan de binnenzijde met uitgebogen

begrenzing, doch langs den vleugelrand weder iets verduisterd.

Een enkel exetnplaar van Lahago, centraal Nias (Kannegieter)

in de collectie van den heer Neervoort van de Poll.

De determinatie is vooral gegrond op Bigot's beschrijving van

D. argentifera. De synonymie van argentifera Big. met subnotata

Westw. is vastgesteld door Osten Sacken, die typische exemplaren

van deze laatste in het Museum te Oxford heeft vergeleken. De

door Westwood gegeven afbeelding is, inzonderheid wat de vleugels

betreft , veel te donker, hetgeen mede reeds door Osten Sacken

werd opgemerkt.

5. Teleopsis Sykesii Westw.

(PL 8 ,
fig. 5).

Diopsis Sykesii Westw. Trans. Linn. Soc. XVII, p. 310 n°. 20,

pi. 9 f. 18, 19.

? Teleopsis motatrix Ost. Sack. Berl. entom. Zeitschr. XXVI
, p.

236 n°. 3.

Lengte 6 mm.

Kop zwartachtig, doch met eene neiging tot het roode (bij een

der voorwerpen is de roode tint zeer in 't oog vallend); van voren

gezien , is hij naar onderen versmald en daalt de gebogen groef

wel tot halverwege het aangezicht af; de ocellenknop is duidelijk

;

aan den mondrand is ter wederzijde een kort tandje; de oogstelen

zijn pekbruin , bij een paar exemplaren (c? ?) ongeveer zoo lang

als het lichaam , bij de anderen (? 1) niet langer dan kop en thorax

te zamen; eene wralachtige verhooging, waaruit een doornachtige
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horstel ontspruit , bevindt zich bij de lange oogstelen op ruim een

derde hunner lengte , bij de kortere ongeveer op bet midden.

Sprieten bruinachtig. Thorax en scliildje zwart; de thorax, bebalve

op enkele wralachlige verhevenheden, zonder glans; ter wederzijde

,

even voor de inwrichting der vleugels , een doorntje; een dergelijk

doch kleiner doorntje aan elke zijde van den achterrug tusschen de

inwrichting der vleugels en die der kolfjes; de doornen aan den achter-

rand van het schildje zijn bij geen der voor mij staande exemplaren

gaaf aanwezig , doch te oordeelen naar de overgebleven nog al stevige

grondstukken, moeten zij langer en forscher zijn geweest dan die

van den thorax '): al deze doornen zijn zwart Of ten minste bruin-

zwart. Het glanzig achterlijf is aan den wortel dun, naar het

einde knotsvonnig verdikt; ter wederzijde aan het begin van het

verdikte gedeelle is een witachtig veegje. De voorheupen en al

de dijen zijn geelrood, de achterste heupen, de schenen en tarsen

zwart; de voordijen verdikt, de voorschenen gekromd en korter

dan de dijen. Van beharing op lichaam of pooten is zelfs bij vrij

krachtige vergrooting niets te zien. Kolfjes bleekgeel. Vleugels glas-

achtig; op het laatste derde gedeelte een breede bruine dwarsband

,

die aan den voorrand bij het eind der tweede langsader begint

en tot den achterrand, een weinig voorbij de achterdwarsader

,

doorloopt; buitenwaarts is deze band niet scherp begrensd en zelfs

het geheele spitsgedeelte der vleugels eenigszins verdonkerd. In de

exemplaren van Nias, overigens geheel gelijk aan de Javaansche,

is die band in 't midden wortel waarts iets verder uitgebreid tot

boven de achterdwarsader (fig. 5a). Een tweede, veel smaller

band gaat niet lot den voorrand door, maar bedekt de midden-

dwarsader , loopt in schuine richting naar beneden , en bereikt , zich

iets verbreedende , aan het eind der vijfde langsader den achterrand

;

een nog kleiner en flauwer bandje bevindt zich meer wortelwaarts

aan de dwarsader, welke de onderste wortelcel sluit, verheft zich

nog even in de discoidaal-cel , ter plaatse waar men de wortel-

1) In mijne afbeelding heb ik de doornen in hun geheel voorgesteld.
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waartsehe afsluiting van deze zou zoeken , en gaat mede in schuine

richting naar den achterrand. De eerste langsader eindigt op een

derde der vleugellengte in den voorrand; de tweede bereikt den

voorrand , zonder ombuiging , op eenigen afstand van de vleugel-

spits; de eerste achtercel is in 't midden breed, doch als gewoonlijk

naar bet einde vernauwd.

Twee exemplaren van Sukabumi op Java (Fruhstorfer) en drie

van Hili Madjedja , Noord Nias (Kannegieter) , alien in de collectie

van den beer Neervoort van de Poll.

Westwood's bescbrijving en afbeeldingen van Diopsis Si/kesii

kunnen zonder eenigen dwang op deze exemplaren worden toege-

past. Wei is in beide zijne afbeeldingen de vleugelbasis donker,

maar dit kan als eene misteekening op de plaat worden beschouwd

,

aangezien, hiermede in strijd, in de beschrijving uitdrukkelijk wordt

gezegd : « Alae .... basin versus fere ad nervum medium trans-

yersura byalinae».

Of Teleopsis motatrix Ost. Sack, wel inderdaad als synoniem van

Si/kesii Westw. kan worden gerekend, blijft aan twijfel onder-

bevig. Eene vergelijking van beider beschrijving zou eer bet tegen-

deel doen vermoeden; Westwood toch noemt den kop zwart en bij

Osten Sacken heel deze « rufous, sometimes reddish-yellow » ; ook

de vleugelafbeelding , door den laatsten van zijne motatrix gegeven
,

verschilt derrnate van Westwood's figuren , dat men reeds daarom

alleen aan twee onderscheidene soorten zou gaan denken. In de

voor mij staande exemplaren is evenwel de vleugelteekening van

motatrix bijna nog eer te herkennen dan die van Si/kesii, en dit

heeft bij mij het denkbeeld doen ontstaan , dat beiden wellicht

dezelfde soort kunnen zijn. De verschillende kleur van den kop zou

daarbij geen overwegend bezwaar uitmaken, wijl in de door mij

onderzochte voorwerpen de kop eene duidelijke neiging vertoont

om rood te worden; het zou wel zijn aan te nemen , dat de indi-

viduen in dit opzicht sterk varieeren. Een voornaam beletsel even-

wel, om hier aan eene en dezelfde soort te denken, bestaat in de

beharing, welke door Osten Sacken aan motatrix wordt toegeschreven
,

(«the whole body, including the legs, clothed with very sparse
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delicate hairs ») , waarvan bij Westwood's Sykesii geen sprake is

en waarvan ik in de mij ten dienste staande voorwerpen niets

kan bespeuren. In ieder geval kan het zijn nut hebben , dat ik op de

overeenkomst in inenig opzicht van de beide soorten de aandacht vestig.

5. Teleopsis rubicunda n. sp.

(PI. 8, fig. 6).

? Diopsis qnadri'guttata Walk. Proc. Linn. Soc. I, p. 37 n°. 118,

pi. 2 f. 6.

Het geheele lichaam zeer glanzig, doch verschillend van kleur;

er zijn roodgele exemplaren, met alleen de laatste achterlijfsringen

verdonkerd; anderen met roodbruinen thorax en het gansche ach-

terlijf pekbruin, doch ook aan dezen is de kop helder gekleurd;

er zijn er zelfs, die geheel donker pekbruin of bijna zwart zijn en

wier kop alleen aan de monddeelen roodachtig is. De kop is Vrij

kort, de gebogen groef diep en als omlijst, de mondrand zonder

eenig spoor van zijtandjes. Bij sommige voorwerpen (de donkerste

en waarschijnlijk S) zijn de oogstelen ongeveer zoo lang als het

lichaam; bij anderen niet langer dan kop en thorax; tusschen de

inwrichting en het verdikte einde, bij de kortere oogstelen in-,

bij de langere voor het midden, ontspruit een stevig borstelhaar

uit een knobbeltje. Sprieten geelachtig, met langen fijnen spriet-

borslel. Ter wederzijde van den thorax , even voor de inwrich-

ting der vleugels , een doorntje , dat half zoo lang is als de doornen

van het schildje; de zijdoorntjes aan den achterrug zijn nog korter;

de doornen van het schildje zijn iets gebogen en loopen spits toe;

bij een der voorwerpen dragen zij aan het eind een fijn borstel-

haartje. Achterlijf aan de basis dun, naar achteren knotsvormig

verdikt ; bij de donkere exemplaren vertoont zich daar waar de

verdikking begint , ter wederzijde een witachtig vlekje. Pooten

,

met uitzondering van de verdikte voordijen , slank ; hunne kleur

roodgeel , doch bij de donkere exemplaren de schenen zwartachtig

,

waarmede de steeds bleeker getinte tarsen eene sterke tegenstelling

vormen. Kolfjes bleekgeel. Vleugels aan de basis glasachtig; een
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smal bruinachtig bandje loopt van den voorrand aan de uitmonding

der eerste langsader, over het eind der oriderste wortercel en breidt

zich , eenigszins flauwer, tot aan den achterrand nit; een weinig

v66r de balve vleugellengte, even voor de middendwarsader , wordt

de geheele pppervlakte bruin, met uitzondering van drie glasachtige

vlekken , een aan den voorrand , een aan den achterrand buiten-

waarts van de achterdwarsader , en de derde aan de vleugelspits

;

deze laatste vlek is aan de binnenzijde uitgebogen ; de uiterste spits

der vleugels is meestal een weinig bescbaduwd.

Vijf exemplaren van Sukabumi, Java (Fruhstorfer) en twee van

Hili Madjedja, Nias (Kannegieter) in de collectie van den beer

Neervoort van de Poll.

Bovenstaande bescbrijving, ook wat de vleugelteekening betreft,

is gemaakt naar de Javaansche exemplaren; die van Nias, overigens

gebeel aan de anderen gelijk , wijken in de teekening der vleugels

eenigszins af; in de eerste achtercel bevindt zicb nog eene glas-

achtige vlek, die onmiddelijk voorbij de middendwarsader geplaatst,

meer wortelwaarts ligt dan de beide vlekken aan voor- en achter-

rand. Mijne afbeelding fig. 6 stelt een Javaansch exemplaar voor

met korte oogstelen; fig. 6 a een vleugel van een der voorwerpen

van Nias; van de bijkomende licbte vlek is ecbter ook bij de

Javanen eenige aanduiding te zien, wijl op diezelfde plek de kleur

minder donker is; reden te meer om aan geen verscbil in soort

te denken.

De meer roestkleurige exemplaren gelijken op het eerste gezicbt

zeer op Diopsis Dalmanni, doch laten zich aanstonds onderscheiden

aan het ontbreken der beharing, aan het voorhanden zijn van

doornen voor de vleugelbasis en aan de eigenaardige vleugel-

teekening.

In de vleugels , vooral die der Javanen , bestaat eene merkwaar-

dige overeenkomst met de afbeelding, door Westwood gegeven van

Diopsis qtiadriguttata Walk. (Proc. Linn. Soc. I, pi. 2 f. 6) van

Malacca en Borneo, en ook overigens zou de beschrijving wel passen

op donkere exemplaren van Teleopsis rubicunda. Bij D. quad/riguttata

zouden ecbter de doornen voor de vleugelbasis ontbreken , zoodat
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zij niet eens in het genus Te/eopsis past; maar als men in aan-

merkjng neemt. , flat cle doomen bij deze insecten zeer hroos zijn,

clan schijnt het vermoeden geweltigd, dat bij de exemplaren. die

Walker ten dienste stonden, de voorste doorntjes op den thorax

algebrofcen waren. Onder de voor mij staande exemplaren zijn er

ook een paar, waafaan die doorntjes ontbreken , en indien ik geen

anderen had, aan welke de doorntjes nog gaaf voorhandon zijn,

dan zou ik zeer geneigd zijn om de soort als Diopsis qimd/riguttata

te bestemmen.



Tv E XI. PI. 8.

Indische Diopsineji





Van der Wulp, Tijdsch.v. Ent.,





115
Overgedrukt uit deel XLI van het

Tijclschr. voor Entomologie.

AAN TEEKETsTIlSraEN

BETREFFENDE

Oost-Indische Diptera,

DOOR

F. 91. VAX DER Wl LP.

Til. Asilidae.

Door de welwillendheid van Dr. G. Kertesz werd ik onlangs in

de gelegenheid gesteld , om een goed deel van de Asiliden uit het

Nationaal Museum te Budapest te onderzoeken. Daaronder bevonden

zich een aantal soorten uit Oost-Indie; vele oude bekenden, maar

ook sommigen, die mij nog nimmer waren voorgekomen. Ongeveer

te gelijker tijd ontving ik van den Heer Severin een aantal Oost-

Indische Diptera uit het Museum te Brussel ter determinate,

waarbij eenige Asiliden al aanstonds mijne aandacht trokken. Een

en ander gaf mij aanleiding, om na te gaan wat uit deze familie

aanwezig is in de collectie van den Heer Neervoort van de Poll,

alsmede onder de insecten van Darjeeling, die ik aan den Heer

R. Oberthur te danken heb 1
). De uitkomsten van dit onderzoek deel

ik hier mede.

DASYPOGINAE.

4. Scylaticus vertebratus Big. Ann. Soc. Ent. de France, 1878,

p. 435, n°. 3. — Twee exemplaren, waarschijnlijk een c? en

een 2, van Sukabumi, West-Java, in de collectie van de Poll.

Bigot's beschrijving, door hem met twijfel als die van het ? aan-

geduid, laat zich zonder dwang op deze exemplaren toepassen;

1) Zie Tijdschr. v. Entoni. XXXIX, p. 95.
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maar ik geloof, dat zij eer bet $ betreft. Althans de gele teekening

van het achterlijf, zooals hij die aangeeft , vind ik geheel terug in

het voorwerp , dat ik voor een $ houd ; bij het andere exernplaar

is het achterlijf van boven meer eenkleurig zwart en alleen in

de zijden geel ; in beiden is de buik geel. De pooten hebben eerie

dichte beharing en lange borslels , vooral in het exernplaar , dat

volgens mij een $ zou zijn; de haren en borstels zijn alien geel.

2. Microstylum Vica Walk. List Dipt. Brit. Museum, II. 304

(Dasgpogon); syn. Microstylum spinitarse Macq. Dipt. exot. supp.

4. 61. 15. pi. 6, f. 1.

Beide sexen uit Oost-Indie, in het Museum te Budapest.

De exemplaren hebben eene lengte van 31 mm. en beantwoorden

volkomen aan Walker's beschrijving, behalve op een enkel punt;

hij geeft namelijk de kleur van het voorhoofd aan als « reddish-

brown », terwijl dit aan de voor mij staande exemplaren even zwart

is als al het overige. Ik kan daarin echter geen voldoend specifiek

onderscheid zien.

Niet minder dan Walker's beschrijving, past die, welke Macquart

heeft gegeven van zijn M. spinitarse, en ik twijfel dan ook niet,

dat beiden dezelfde soort betreffen. In zijne af beelding schijnt wel

eenige overdrijving te zijn ten aanzien der borstels van het achterlijf

en de pooten, die over 't geheel te veel als stekels zijn voorgesteld;

toch valt het niet. te ontkennen, dat, vooral aan de middeltarsen

,

de borstels talrijk en zeer stevig zijn. Het achterlijf is op de voorste

helft dofzwart en eerst naar achteren wordt het glanzig; ter weder-

zijde van de eerste twee ringen is eene fijne zwarte beharing; eene

dergelijke beharing is aan den achterrand van het schildje. De

pooten zou ik niet eigenlijk zwart , maar donker pekbruin noemen.

De kolijes zijn geel met zwarten steel.

3. Microstylum fulviventre n. sp. $.

Kop en thorax zwart; achterlijf en pooten roodgeel; vleugels

donkerbruin met paarsen weerschijn.

Lengte 21 mm. (doch waarschijnlijk iets langer, omdat aan het.
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eenige exemplaar het uiterste eind van het achterlijf schijnl te

ontbreken.

Voorhoofd en aangezicht zwart. , smaller dan de oogen en met

evenwijdige zijden ; het aangezicht vlak ; de knevelborstels zwart

;

de kinbaard roodgeel. Sprieten zwart (het derde lid afgebroken).

Zuigsnuit merkelijk langer dan de kop, zwart, aan het zeer spits

toeloopende eind roestkleurig
;
palpen zwart, met zwarte beharing.

Thorax, schildje en achterrug zwart; de onderkant van den pro-

thorax met roodgele- , de schouderknubbels met zwarte beharing

;

meer naar achteren ter wederzijde van den thorax eenige zwarte

borstels; aan den achterrand van het schildje eene fijne zwarte

beharing ; ook de uitstaande haren v66r de kolfjes donker. Achterlijf

roodgeel; alleen de zeer korte eerste ring donkerbruin; de be-

haring roodgeel, in de zijden en op den buik bijzonder dicht.

Pooten roodgeel , met dichte beharing van dezelfde kleur ; de

heupen en de spits der dijen zwart ; de laatste tarsenleden bruin

;

aan de schenen tusschen de beharing enkele zwarte borstels ; ook

de tarsen met zwarte bortels, aan de middeltarsen in grooter

aantal; voetballen geel. Kolfjes bruinachtig met zwarten steel.

Vleugels donkerbruin met sterken paarsen weerschijn; aan de

voorste helft is het bruin krachtiger; kenmerkend is een donker

vlekje in het bovenste gedeelte der tweede achlercel; het aderbe-

loop normaal.

Een enkel mannelijk exemplaar uit Oost-Indie, in het Museum

te Budapest. Ofschoon het eenigszins gebrekkig is en derhalve de

beschrijving niet geheel volledig kan zijn , zal de soort toch wel

herkend kunnen worden.

Bij het raadplegen der literatuur heb ik slechts drie Oost-

Indische soorten gevonden , die even als deze , een zwarten thorax

en roodgeel achterlijf hebben. Dit is het geval bij M. Rhgpae Walk.

List Dipt. Brit. Mus. II. 305 (Dasypogon) , M. rujiventre Macq,

Dipt. exot. I. 1. 31 en M. eximium Big. Ann. Soc. Ent. de France

,

1878, 404). Geen van deze komt evenwel volkomen met boven-

beschreven nieuwe soort overeen. Bij Rhypae is de kop donker

roestkleurig en zijn de borstels aan dijen en schenen rood ; rujiventre
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heeft zwarte pooten ; en bij eximium zijn de knevelbaard en de

beharing der voorpooten wit.

4. Microstylum albolimbatum n. sp. $ % (PL 3, fig. 1 ; fig. 2. kop

in profiel; fig. 3. $ genitalien van boven gezien; fig. A. id. in profiel).

Zwart; thorax met lichte zijbanden; achterlijf met witachtigen

achterzoom der ringen; vleugels zwartachtig grauw.

Lengte 18 mm.

Aangezicht half zoo breed als de oogen, flauw gewelfd, met

evenwijdige zijden, geelachtig grijs; voorhootd van dezelfde kleur;

de knevelbaard uit stevige zwarte borstels bestaande; de kinbaard

wit; het achterhoofd lichtgrijs. Sprieten zwart; de beide wortel-

leden van gelijke lengte, met eenige zwarte borsteltjes; het derde

lid zoo lang als de beide eerste leden te zamen , in 't midden iets

verbreed, de eindgriffel rudimentair. Zuiger glanzig zwart, zoo lang

als de kop, aan het puntig uiteinde met korte roodgele haartjes.

Thorax dofzwart; de schouders, een band van daar boven den

vleugelwortel tot aan het schildje, het schildje zelf, de zijden van

den achterrug en eenige plekken in de borstzijden, grijsachtig wit;

op den rug van den thorax is eene korte zwarte beharing en in

de zijden, dicht voor den vleugelwortel, staan enkele stevige zwarte

borstels; onder aan den prothorax en op de lichte plekken in de

borstzijden is de beharing langer en sneeuwwit; ook op de voor-

heupen is zulk eene witte en zeer dichte beharing; eene opeen-

hooping van zwarte borstels bevindt zich voor de inwrichting der

kolfjes en eene tweede ter wederzijde van den achterrug. Achterlijf

naar het einde iets versmald, fluweelzwart , de ringen met wit-

achtigen achterzoom, die aan de middelste ringen het breedst is;

ter wederzijde van den eersten en tweeden ring is eene uit-

staande, witachtige of bleekgele beharing; genitalien glanzig rood-

geel, van onderen omgeven door eene dichte beharing van dezelfde

kleur, die reeds aan den voorafgaanden lijfsring begint. Pooten

glanzig zwart ; de schenen meer pekbruin ; de voor- en midden-

heupen hebben eene witte beharing, de achterheupen zijn aan de

achlerzijde wit bestoven ; overigens hebben de pooten eenige stevige
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zwarte borstels, die vooral aan de tarsen sterk ontwikkeld zijn.

Kolfjes roodgeel. Vleugels gelijkmatig zwartachtig grauw.

Deze beschrijving is ontleend aan een mannelijk exemplaar van

Darjeeling in Britsch-Indie. Twee wijfjes van dezelfde herkomst

reken ik, ofschoon met eenigen twijfel, ook tot deze soort, omdat

zij in alle plastische kenmerken met het S overeenstemmen. Zij

zijn iets grooter (20 mm.); de witte zijbanden van den thorax zijn

breeder en duidelijker, terwijl ook op den rug van den thorax een

paar witachtige langsstrepen zichtbaar zijn; het achterlijf eindigt vrij

stomp en is aan den tip omringd door eene rij dikke , zwartachtige

borstels; de witte beharing aan de voorzijde der voor- en midden-

heupen ontbreekt en is door enkele geelachtige borstels vervangen;

de vleugels zijn niet zoo eenkleurig, maar alleen aan de voor-

randshelft donker en tegen den achterrand zeer licht bruinachtig,

welke kleuren in de middelste cellen vrij duidelijk en vlekkig zijn

afgescheiden ; bovendien hebben de vleugels een paarsen glans.

Bij een der beide wijfjes is het achterlijf op de eerste drie

ringen dofzwart met een grijswitten achterzoom van elken ring;

het verdere gedeelte van het achterlijf is glanzig zwart; ook de

pooten zijn zwart, alleen de midden- en achterschenen meer

pekbruin.

Het andere vrouwelijk exemplaar wijkt meer af: niet alleen dat

bier het achterlijf, in plaats van zwart, glanzig bruinrood is,

ofschoon aan de voorste ringen ook min of meer een zwarten

voorkant en een lichlgrijzen achterzoom te zien is; maar ook de

dijen en schenen zijn geelrood en alleen aan de spits zwart;

daarbij komt nog, dat de knevelbaard, alsmede de borstels voor

en achter de kolfjes, niet zwart, maar roodgeel zijn.

Indien werkelijk de drie voorwerpen tot dezelfde soort be-

hooren, dan zou deze in de kleur van achterlijf, pooten en be-

haring sterk varieeren; doch zelfs wanneer men verschillende

soorten moest aannemen, dan zouden zij toch eene eigenaardige

groep in het genus Microstylwm uitmaken , die zich onderscheidt

door den dofzwarten thorax met witachtige of althans bleeke langs-

banden , en waartoe ook Microstylum (Dasypogon) imbutum Walk.
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en trimeles Walk. (Diplera Saundersiana
, p. 96 en 97) en wellicht

ook Microslylum (Dasypogon) Polygnotes Walk, en Sura Walk.

(List Dipt. Brit. Mus. II. p. 305 en 345), alien van Oost-Indie,

schijnen te behooren. 31. Sura zou, volgens de beschrijving, vrij

nabij komen aan het tweede, hierboven aangeduide, vrouwelijk

exemplaar van albolimbatum, docb bij Walker is geen sprake van

eenige grijswitte teekening op het achterlijf en de lengte wordt

op slechts 7 lijnen aangegeven.

De beschikking over een rijker materiaal dan mij ten dienste

staal, en de vergelijking der Walker'sche typen , zullen eerst later

hier de ware verhouding, tusschen werkelijk afzonderlijke soorten

en de daarbij voorkomende varieteiten , tot klaarheid kunnen brengen.

GENOPOGON nov. gen.

(xsvog, nietig; nwyw , baard).

Slanke, geelachtige, bijna naakte soorten van middelmatige

grootte. Kop meer breed' dan hoog ; aangezicht een weinig ge-

welfd; knevelbaard slechts uit een tweetal stevige borstels aan

den mondrand bestaande ; schedel tusschen de oogen ingezonken ; de

bijoogen op een bultje geplaatst. Sprieten ongeveer zoo lang als de

kop; de beide wortelleden van gelrjke lengte; het eerste cylindrisch

;

het tweede napvormig; het derde lid zoo lang als de beide voor-

afgaanden te zamen ; de eindgriffel ontbreekt of is althans zeer

rudimentair. Zuigsnuit recht vooruitstekend; palpen zeer klein.

Thorax van boven gewelfd; het schildje klein. Acbterlijf cylindrisch,

aan de voorste ringen iets versmald, aan het eind gewoonlijk

naar onderen omgebogen. Pooten slank; de voorschenen binnen-

waarts met een kleinen , tandvoi^migen einddoorn ; tarsen met goed

ontwikkelde voetballen. Vleugels breed , zoo lang als het achterlijf

;

de randcel open ; derde langsader gevorkt , de bovenste arm in de

vleugelspits , de onderste arm in den achterrand uitloopende;

middendwarsader merkelijk voor het midden der discoidaal-cel

geplaatst; uit de discoidaal-cel ontspruiten drie aderen; alle achter-
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cellen aan den vleugelrand geopend; onderste wortelcel (anaal-cel) aan

haar einde sterk vernauwd, soms zelfs gesloten, doch niet gesteeld.

In vele opzichten , o. a. in het aderbeloop der vleugels , komt

dit genus eenigszins overeen met de Afrikaansche geslachten Laparus

en Saropogon Low, en met het Zuid-Amerikaansche geslacht

Lochites Schin. Dit laafste heeft ook den Laphrinen-achtigen vorm

der sprieten; doch de knevelbaard is daar sterk gevuld en reikt

tot het midden van het aangezicht. Bij Laparus en Saropogon

daarentegen is de knevelbaard tot den mondrand beperkt , maar

bij laatstgemeld genus en ook bij de meeste soorten van Laparus

bestaat hij uit eene geheele rij van borstels, terwijl ook het derde

sprietlid langer en dunner is. — Verwant schijnt ook te zijn het

Zuid-Amerikaansch geslacht Deromyia Phil. , doch daar is het

achterlijf nog langer en dunner, en aan de achterpooten zijn de

dijen en schenen verdikt; bovendien bestaat de knevelbaard uit

meer dan twee borstels.

5. Cenopogon bifidus n. sp. $ ? (PI. 3, fig. 6 ; fig. 7 kop in profiel).

Roodgeel; de thorax grauwbruin ; het achterlijf met zwarte

vlekken en dwarsbanden ; de vleugels bruinachtig.

Lengte 11—16 mm.

Aangezicht iets smaller dan de oogen, grauwachlig geel , met

bleekgelen of witachtigen zijdeglans; de beide mondborstels geel.

Sprieten roodgeel; het derde lid gewoonlijk van boven donkerder.

Zuigsnuit glanzig zwart; palpen zwart, met zwarte haren. Thorax

van boven donker grauwbruin, in de zijden grauwachtig geel;

schildje roodgeel. Achterlijf roodgeel, de eerste ring zeer kort, van

boven zwart en eenigszins opgeheven ; de tweede en derde ring

cylindrisch; de tweede aan de basis met eene zwarte rugvlek en

soms nog met een zwarte stip voor het einde; de derde bij de

basis met een in 't midden afgebroken , donker dwarsbandje en een

dergelijk bandje voor het einde; de vierde en volgende ringen zijn

iets breeder , de vierde met twee doorloopende zwarte dwarsbanden

;

de vijfde zwart met een paar roodgele vlekjes; de zesde geheel

zwait; de zwarte teekening van het achterlijf is meer of minder
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uitgebreid en niet altijd even duidelijk ; de mannelijke genitalien

zijn grootendeels glanzig zwart. Pooten roodgeel ; achterheupen

zwartachtig; achterdijen met zwarte spits en veelal met een zwarten

langsveeg van boven; ook de middeldijen soms van boven bruin;

in sommige exemplaren de basis der achterschenen bleekgeel, wat

te meer uitkomt omdat de schenen dan tevens verder donkerder

zijn; bet einddoorntje aan de voorschenen zwart; de laatste drie

tarsenleden gebruind ; de pooten hebben eenige verspreide bleekgele

borstels. Kolfjes bruingeel. Vleugels donkerder of lichter bruin , aan

de wortelhelft van den voorrand meestal het donkerst; basis der

cubitaal-cel voorbij het eind der discoidaal-cel ; middeldwarsader

merkelijk voor het midden der discoidaal-cel ; vierde achtercel aan

het einde iets vernauwd; onderste wortelcel (anaal-cel) aan den

vleugelrand spits toeloopend en soms gesloten.

Een ? van Sukabumi , West-Java (Fruhstorfer) in de collectie

van de Poll; twee mannelijke exemplaren van Himalaja in het

Museum te Budapest; ik bezit zelf een ? van Java (Piepers) en

enkele exemplaren van .beide seksen van Darjeeling.

Tot het geslacht Cenopogon behooren ook Basypogon volcatus

Walk, uit Oost-Indie , Hypsaon Walk, en Cerco Walk. , beiden

van China (Walk. List Dipt. Brit. Mus. II. p. 346, 348 en 349).

Dit blijkt voldoende uit de generieke kenmerken , voor die soorten

door Walker aangegeven (1. c. VI. p. 469) en de vrij uitvoerige

beschrijvingen. Ik zou zelfs geneigd zijn, D. volcatus met mijn

Cenopogon bijidus te identifieeren , indien Walker niet uitdrukkelijk

zeide : « legs with short black hairs », waarvan bij de door mij onder-

zochte voorwerpen niets te zien is, terwijl ook sommige andere

bijzonderheden niet volkomen passen.

Het komt mij waarschijnlijk voor, dat ook sommige Zuid-

Afrikaansche soorten van Laparus, door Low beschreven (L. pul-

c/irivenlris, cuneatus
,

gracilipes en pedunculatus) , bij welke de

knevelbaard slechts uit twee borstels bestaat , evenzeer tot het

genus Cenopogon kunnen worden gebracht , alsmede Laparus oralis
,

van de kust van Guinea, door mij in de Gomptes rendus de la

Soc. Ent. de Belgique van 1884 bescbreven.
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LAPHRINAE,

6. Laphria gigas Macq. Dipt. exot. I. 2. 65. 7. — Een <?

van Java (Fruhstorfer) in het Brusselsche Museum ; het is gelijk

aan het $, zooals ik dit beschreven heb in het Tijdschrift v.

Entomol. XV. p. 165; ook in grootte komt het vrij wel daar-

mede overeen, daar de lengte 28 mm. bedraagt. Dit is het eerste

Javaansche exemplaar, dat mij is voorgekoinen; Macquart geeft

Oost-Indie als vaderland aan ; de voorwerpen van het Leidsch

Museum zijn van Borneo, even als Laphria horrida Walk., die

hoogst waarschijnlijk synoniem is.

7. Laphria egregia n. sp. <? (PI. 3, fig. 8).

Roodgeel; sprieten en strepen op den thorax zwart; achterlijf

zwart , met gelen achterrand der ringen ; beharing , ook die der

palpen
,

geel ; vleugels geelachtig.

Lengte 29 mm.

Kop weinig breeder dan de thorax, roodgeel; voorhoofd en

aangezicht vrij breed, de onderste helft van het aangezicht bultig

vooruitstekend ; de geheele knevelbaard , de beharing onder de

sprieten en die onder aan de basis van den zuigsnuit roodgeel;

de kinbaard iets bleeker. Sprieten zwart; de beide wortelleden

met gele beharing ; het derde lid zeer slank , anderhalfmaal

zoo lang als de wortelleden te zamen. Zuigsnuit glanzig zwart,

langer dan de kop , aan het eind met bleekgele haartjes
;
palpen

zwart, aan den tip met dichte, vrij lange, roodgele beharing.

Thorax roodgeel , met drie bruinzwarte langsbanden , waarvan de

middelste geheel doorloopt , maar de beide zijbanden aan den

dwarsnaad onderbroken zijn; borstzijden zwart met eene gele vlek

boven de middenheupen ; schildje zwart , aan den achterrand met

gelen zoom en eene reeks lange gele borstelharen. Achterlijf lang

en slank , aan het eind spits toeloopend , zwart met gelen achter-

rand der ringen ; de zwarte kleur door de dichte gele beharing
,

naar gelang van het daarop vallend licht, soms tot het bruinroode

overgaande; de mannelijke genitalien (fig. 9) bestaan uit een paar
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glanzig kastanjebruine bovenkleppen , een zwartachtig, kegelvorinig

orgaan van onderen , een en ander met lange gele haren , en in

het midden een zwart, driedradig aanhangsel. Pooten geelrood; de

lieupen zwart; dijen van boven meer of min bruin; de achter-

dijen eenigszins gebogen en voorbij het midden verdikt ; ook de

achterschenen aan de basis flauw gebogen ; al de dijen en schenen

met dichte, lange, gele of vosroode beharing; zelfs de tarsen met

dergelijke haren; voethaken zwart; voetballen geel. Kolfjes geel.

Vleugels bruingeel , aan de spits en langs den achterrand grauw-

achtig; de aderen roodgeel.

Een $ van Noord-Borneo (Brunei) in het Museum te Brussel.

De soort komt door hare grootte en in vele opzichten overeen

met Laphria gigas Macq. , doch is gemakkelijk te herkennen aan de

gele dwarsbanden en de gele beharing van het achterlijf, de niet

zwarte achterdijen , den gelen kinbaard , de gele (niet zwarte)

beharing der palpen en de vosroode (niet zwarte) beharing aan de

binnenzijde der achterschenen. Zij is als 't ware een middenvorm

tusschen L. gigas en de veel kleinere L. lieimuarcltii Wied. Van

deze laatste onderscheidt zij zich, behalve door hare meerdere

grootte, door het gemis van zwarte haren in den knevelbaard,

door den gelijkmatig breeden middenband van den thorax (in

Beinwardlii is de middenband van voren merkelijk breeder en

wordt naar achteren allengs smaller) en door den breederen en

minder scherp afyescheiden gelen achterzoom der lijfsringen
;
ook zijn

de genitalien meer uitpuilend en gelijken veel op die van gigas.

8. Laphria Reinwardtii Wied. Auss. Zweifl. I. 508. 7; Macq.

Dipt, exot supp. I. 72. — Ik zag een exemplaar van Java

(Fruhstorfer) uit het Brusselsche Museum en eenige, mede van

Java, uit het Museum te Budapest; alien wijfjes. Bij al deze

voorwerpen zijn de langere haren van den knevelbaard zwart,

gelijk Macquart die ook beschrijft.

9. Laphria gilvoides n. sp. (PI 4, fig. 1; fig. % kop in profiel).

Zwart; achterlijf rood; aangezicht goudgeel; vleugels aan de

spitshelft bruin.
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Lengte 23 mm.

Kop iets breeder dan het. breedste gedeelte van den thorax;

voorhoofd zwart, diep ingezonken; aangezicht met evenwijdige

zijden, dicht bedekt met goudgele beharing , die onmiddellijk

onder de sprieten langer is; knevelbaard geel, waartusschen

een aantal langere zwarte borstelharen ; kinbaard mede met

enkele donkere haren er tusschen ; beharing van het achter-

hoofd uitsluitend zwart. Sprieten slank , zwart ; de beide wortel-

leden met zwarte haren; het derde lid anderhalfmaal zoo lang als

de wortelleden te zamen. Zuigsnuit glanzig zwart, langer dan de

kop; palpen zwart; aan de spits met zwarte haren. Thorax en

schildje zwart; de rug van den thorax met korte, vale beharing,

die echter de grondkleur weinig verandert; borstzijden grijsachtig;

de achterrand van het schildje met eene rij lange donkere borstel-

haren. Achterlijf helder rood; de korte eerste ring zwart; somtijds

bij bet <? bovendien zwarte zijvlekken op de drie volgende ringen;

mannelijke genitalien weinig uitstekend en zwart, even als de

korte eierbuis van het $. Pooten zwart, stevig; dijen verdikt; de

achterdijen en achterschenen iets gekromd; de pooten overal met

eene lange en dichte, deels grijze, deels zwarte beharing en met

zwarte bortels; bij het 5 is de beharing der pooten over 't geheel

lichter van kleur, waardoor de zwarte borstels meer uitkomen;

aan de sehenen zijn deze vooral bijzonder lang; bij een der beide

mannetjes is de beharing onder aan de wortelhelft der voordijen

roodachtig. Kolfjes roodgeel. Vleugels aan het wortelgedeelte bijna

glasachtig, aan de spitshelft bruin; de bruine tint bedekt de

discoidaal-cel , al de achtercellen en het eind der onderste wortel-

cel; middeldwarsader op een vierde gedeelte van de lengte der

discoidaal-cel.

Drie exemplaren (2 <?, 1 ?) van Darjeeling.

Deze soort gelijkt zeer op de Europeesche L. gilva L. , doch is

wat forscher gebouwd; de dijen zijn meer verdikt en de pooten

over 't. geheel sterker behaard; zij verschilt bovendien door het

goudgele aangezicht en de krachtiger bruine kleur aan de spitshelft

der vleugels.
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10. Laphria ignobilis v. d. Wulp, Tijdschrift v. Entom. XV.

173. 8 en Diptera Sumatra-exped. 22. 3. — Een vrouwelijk

exeniplaar van Java (Fruhslorfer) in het Museum te Brussel en een

dergelijk van dezelfde herkomst in het Museum te Budapest ; dit

laatste is kleiner (lengte slechts 11 mm.).

11. Laphria leucoprocta Wied. Auss. Zweifl. I. 517. 30. —
Wiedemann heeft deze fraaie soort beschreven naar exemplaren

uit het Leidsche Museum, doch deze schijnen daar verloren te zijn

gegaan. Fruhstorfer heett nu de soort op Java weergevonden

,

zoodat zij thans veitegenwoordigd is in de Museums te Brussel en te

Budapest, alsmede in de collectie van de Poll; in laatstgemelde

collectie berust ook een voorwerp , door Kannegieter van het eiland

Nias overgezonden.

Zeer verwant, misschien zelfs dezelfde soort, schijnt L. ampla

Walk. (Proc. Linn. Soc. V. 147. 16) van Amboina, waarvan

echter de derde lijfsring eene goudgele beharing zou hebben, die

op de Javaansche voorwerpen ontbreekt. Ook L. Bemsteitiii v. d.

Wulp (Tijdschr. v. Entom. XV. 47. 11) komt zeer nabij leucoprocta
,

doch onderscheidt zich door de geheel gele tarsen en door de

vleugels, die aan de basis niet helder zijn.

12. Laphria aberrans n. sp. ?.

Zwart; de thorax met gele teekening ; het achterlijf met gele

zijvlekken; uitstaande beharing voor de kolfjes geel; vleugels bruin,

aan de basis glasachtig.

Lengte 13 mm.

Voorhoofd en aangezicht bruingeel; de gezichtsbult weinig iiit-

stekend; knevelbaard aan den mondrand geel, van boven met een

aantal langere zwarte borstelharen ; kinbaard en de beharing van

het achterhoofd geel. Sprieten zwart, slank. Zuigsnuit lang, glanzig

zwart. Thorax zwart, met korte dichte grauwgele beharing; de

schouders, een in 't midden onderbroken band langs den dwars-

naad , alsmede een zijband achter den naad , met een daaraan

verbonden smalleren achterzoom, goudgeel met gele beharing.
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Schildje zwartachtig, aan den achterrand met gelen zoom en een

aantal lange gele borstelharen ; de lange uitstaande haren voor de

kolfjes mede geel. Achlerlijf zoo breed als de thorax, met even-

wijdige zijden , dofzwart ; de tweede en de beide volgende ringen

elk met eene driehoekige gele zijvlek en beharing van dezelfde

kleur. Pooten zwart met eenigen glans; de heupen grauwgeel als

de borstzijden; de dijen matig verdikt en even als de schenen

met lange gele beharing en gele borstels; de achterschenen flauw

gebogen. Kolfjes roodgeel. Vleugels bruin , aan den wortel bijna

glasachtig ; het lichte gedeelte reikt aan den voorrand tot de uit-

monding der hulpader en neemt de geheele bovenste wortelcel

,

benevens de basaal-helft der middenste wortelcel in; middendwars-

ader op een derde van de lengte der discoidaal-cel.

Twee vrouwelijke exemplaren van Sukabumi, West-Java (Fruh-

storfer) in de collectie van de Poll; een derde, mede vrouwelijk

exemplaar, van dezelfde herkomst , in het Museum te Budapest.

De soort komt het meest overeen met L. Mulleri v. d. Wulp

(Tijdschr. v. Entom. XV. 174. 9), doch onderscheidt zich door

merkelijk minder grootte, door geheel zwarte dijen en door de

gele (in plaats van zwarte) kleur van de lange beharing voor

de kolfjes.

13. Laphria furva n. sp. $.

Donkerbruin; achterlijt, sprieten en pooten zwart; aangezicht
,

alsmede de voor- en middenschenen met roodgele beharing; vleu-

gels bruin.

Lengte 18—22 mm.

Voorhoofd zwart ; aangezicht met dichte , roodgele
,

goudgeel

weerschijnende beharing, aan de onderste helft een weinig voor-

uitstekend; de beharing onder de sprieten langer en met enkele

zwarte haren gemengd ; knevelbaard uit lange zwarte borstelharen

bestaande, met enkele kortere roodgele haren er tusschen ; kinbaard

roodgeel ; beharing van het achterhoofd donkerbruin. Sprieten zwart

;

de wortelleden met zwarte borstels; het derde lid slank, bijna

anderhalfmaal zoo lana; als de beide wortelleden te zamen. Zuig-
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snuit langer dan de kop
,
glanzig zwart , aan de basis van onderen

met zwarte borstels
;

palpen klein , zwart , aan de spits met gele

beharing. Thorax zwart, doch door eene korte, dichte, vaalgele

beharing donkerbruin schijnende; eene zijstreep is roodgeel , en

ook in de borstzijden vertoonen zich min of meer duidelijke vlekken

van die kleur; scliildje zwartachtig, aan den achterrand met eene

rij lange, fijne, zwarte borstelharen ; de uitstaande haren voor de

kolfjes zwart. Achterlijf zwart, de eerste twee ringen in de zijden

met roodgele beharing; mannelijke genitalien glanzig zwart. Pooten

glanzig zwart; dijen verdikt; achterschenen gekromd; de pooten

hebben eene lange en dichte beharing; aan de voorschenen is die

beharing roodgeel en zoo dicht, dat de grondkleur er geheel door

bedekt is; aan de buitenzijde der middenschenen is de beharing

mede roodgeel, doch aan den binnenkant, waar zij langer is , zwart

,

even als de overige heharing der pooten ; klauwen zwart ; voet-

ballen roodgeel. Koltjes roodgeel. Vleugels donkerbruin , aan het

uiterste wortelgedeelte slechts een weinig lichter ; de eerste achtercel

aan het einde niet vernauwd.

Verscheidene exemplaren (alien mannetjes) van Darjeeling.

14. Laphria flavifacies Macq. Dipt. exot. supp. A. 72. 56;

v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 182. 17; id. Dipt. Sumatra-

exped. 23. 6. — Een ? van Sukabumi, West Java (Fruhstorfer)

in de collectie van de Poll; het komt volkomen overeen met de

exemplaren van het Leidsch Museum.

15. Laphria notabilis Macq. Dipt. exot. I. 2. 71. 20; v. d. Wulp,

Tijdschr. v. Entom. XV. 187. 29. pi. 10 f. 5; Ost. Sack. Ann. Mus.

Genova, XVI. 128. — Een £ van Waigoe en een paartje van

Kinigunang, Nieuw Pommeren (C. Ribbe) in het Museum te

Budapest. Bij de exemplaren van Nieuw Pommeren zijn de donkere

vlekken der vleugels slechts flauw aangeduid; daarentegen zijn de

zwartbruine zoomen aan den voorrand der achterlijfsringen, vooral

bij het $, zeer donker en scherp begrensd, wellicht veroorzaakt

door afwissching der gele bestuiving.
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16. Laphria soror v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 180.

25. — Een <? van Kinigunang, Nieuw Pommeren (C. Ribbe) , een

? van Baljan en een tweede ? van Amboina , alien in het Museum

te Budapest. — Het derde sprietlid is aan de basis roodgeel, even

als de beide wortelleden , docb wordt naar het uiteinde zwart ; er

is alzoo ook in dit opzicht geen verschil met de Javaansche L.

alternans Wied., waarmede trouwens alle plastische kenmerken over-

eenstemmen. Ik begin daarom te twijfelen, of soror wel inderdaad

eene zelfslandige soort is , en of zij niet veeleer moet beschouwd

worden als eene locale varieteit van alternans, waarbij zich eene

zwarte teekening op de pooten heeft ontwikkeld.

17. Laphria nigrocaerulea v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV.

194. 29. — Een $ en ? van Kinigunang, Nieuw Pommeren

(C. Ribbe) in het Museum te Budapest. Het $
, dat mij vroeger

onbekend was , onderscheidt zich , buiten de gewone sexueele ver-

schillen, in niets van het ?.

18. Laphria erythropus n. sp. <?.

Zwart, met witte schoudervlekken
,
geelroode pooten en bruine

vleugels; de dwarsaderen, waarmede de discoidaal-cel en de vierde

achtercel worden gesloten, maken te zamen eene rechte lijn.

Lengte 16 mm.

Aangezicht grijs , smaller dan de oogen , met parallele zijden

,

sterk gewelfd; knevelbaard zwart, uit stevige borstels bestaande

en het gewelfde gedeelte van het aangezicht geheel innemende;

van boven zijn nog eenige dunnere haren. Sprieten, zuigsnuit en

palpen zwart ; de wortelleden der sprieten met zwarte borstels

:

het derde lid lang-elliptisch , langer dan de beide wortelleden te

zamen. Zuigsnuit ongeveer zoo lang als de kop, aan de spits met

witachtige haartjes
;
palpen zwart behaard. Thorax zwart ; de schou-

ders, daarachler nog een paar stippen, ook een paar zijlijntjes aan

den dwarsnaad , alsmede eene vlek op de achterhoeken , wit ; borst-

zijden ongevlekt ; schildje zwart. Achterlijf glanzig zwart , met

flauwen paarsen gloed; in de zijden van den tweeden, derden en
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vierden ring een witachtig vlekje; genitalien (PI. 4, fig 3 en 4)

naar verhouding klein ; de bovenkleppen aangesloten , te zamen

stomp kegelvormig , met lange
,
penseelvormige , zwarte beharing

;

van onderen nog een paar haakvormige , mede zwart behaarde

organen. Pooten geelrood: de heupen zwart; de laatste tweeofdrie

tarsenleden bruinachtig; de dijen weinig of niet verdikt; de

schenen met eenige verspreide zwarte borstels. Kolfjes roodgeel.

Vleugels (fig. 5) donkerbruin , alleen in de wortelcellen en aan

net begin van den acbterrand lichter; de tweede langsader in eene

bocht met de eerste vereenigd en daarna nog een eind voortgezet , eer

zij in de randader uitloopt ; middeldwarsader op ongeveer het eerste

derde gedeelte van de lengte der discoidaal-cel ; de dwarsader aan

het einde der discoidaal-cel in gelijke richting en eene zelfde

rechte lijn vormende met de dwarsader, waarmede de vierde

achtercel gesloten is.

Een enkel mannelijk voorwerp van Kinigunang in Nieuw Pom-

meren (G. Ribbe) in het Museum te Budapest.

De soort gelijkl op het eerste gezicht zeer op L. leucoprocta
,

doch is gemakkelijk van deze te onderscheiden door het Atomosia-

achtig aderverloop, hetwelk met dat van L. scapularis overeen-

komt; van deze laatste verschilt zij door de roode pooten.

49. Maira spectabilis Guer. Voyage de la Coquille, Zool. II.

292 (Zap/irla); v. d. Wulp , Tijdschr. v. Entom. XV. 199. —
Verscheidene exemplaren van beideseksen, van Kinigunang, Nieuw

Pommeren (G. Ribbe) in het Museum te Budapest.

20. Maira aenea Fabr. Syst. Antl. 163. 23 (Lap/iria)- Wied.

Auss. Zweifl. I. 515. 28 (Laphia); v. d. Wulp, Tijdschr. v.

Entom. XV. 202. 4. — Eenige exemplaren van Amboina (Doleschall),

van Batjan en van Kinigunang (C. Ribbe) in het Museum te

Budapest. Ofschoon al deze voorwerpen zeer verschillen in grootte

(9—16 mm.), kan ik er geen kenmerken aan ontdekken, die

aanleiding zouden geven er meer dan eene soort in te zien.
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21. Maira tuberculata v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV.

211. 11.— Ik zag een $ van Java, uit het Museum te Budapest

;

het stemt overeen met de beide vrouwelijke exemplaren, die zich

in het Leidsche Museum bevinden, ook in de kegelvormige ver-

hevenheid van het voorhoofd en in de lange dunne sprieten. Zooals

gewoonlijk, is het achterlijf slanker dan dat der wijfjes en zijn de

pooten veel ruiger behaard ; de genitalien vormen eene duidelijk

afgescheiden knobbelachtige voortzetting van het achterlijf.

22. Michotamia analfs Macq. Dipt. exot. I. 2. 72. PI. 6 fig. 6. —
Deze soort heb ik leeren kennen door een vrouwelijk exemplaar

van Java (Fruhstorfer) uit het Museum te Brussel. Ofschoon

Macquart's beschrijving enkel het $ betreft, vind ik toch genoeg-

zame overeenkomst , om niet aan mijne determinatie te twijfelen.

De vorm van het achterlijf (aan de voorste ringen smal en naar

achteren verbreed) is zeer kenmerkend voor het genus. De midden-

dijen hebben een zwarten veeg op de bovenzijde, de achterdijen

een dergelijken zoowel van boven als van onderen ; de laatste vier

tarsenleden zijn zwart. Het steelije aan de basis der vierde achter-

cel is aan het voor mij staande exemplaar slechts kort, veel korter

althans dan in Macquart's afbeelding wordt voorgesteld.

A S I L I N A E.

23. Promachus leoninus Low, Linn. Entom. III. 404. — Low

beschreef deze soort naar exemplaren , door hem op de Grieksche

eilanden en in Klein Azie gevangen. Zij heeft echter eene veel

grootere verbreiding, daar zij ook in de Himalaja-streek voorkomt

en daar zeker geen zeldzaamheid moet zijn
,
getuige eene geheele

reeks van exemplaren, van Darjeeling, in mijn bezit. Ook in het

Museum te Budapest bevindt zich , behalve eenige voorwerpen uit

Klein Azie en Syrie, een paartje van Himalaja.

Aan Low's nauwkeurige beschrijving valt niets bij te voegen.

Pr. leoninus is eene fraaie soort , zeer kenbaar aan hare ruige gele

beharing, de gele banden van het achterlijf en de sneeuwwitte



132 (F. m. van der wulp.) aanteekeningen

pluim, die de mannelijke genitalien bedekt. Ik geef hierbij eene

afbeelding van het $ op PI. 4 fig. 6, alsmede eene schetsteekening

van den kop in profiel fig. 7, en van de mannelijke genitalien van

boven gezien fig. 8.

24. Promachus bifasciatus Macq. Dipt. exot. I. 2. 98 14

(Tnqmiea); v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 223. 2. —
Eenige exemplaren van beide seksen , van Toli Toli, Noord-Celebes

(Fruhstorfer) in het Museum te Budapest.

In mijne beschrijving (1. c.) , die enkel het $ betrof, noemde

ik kortaf den kop zwart; in de vrouwelijke exemplaren, die ik nu

kon onderzoeken, heeft het aangezicht eene aschgrauwe bestuiving,

hetgeen ook aan sommige mannelijke voorwerpen in meer of minder

mate voorkomt. Hierdoor wordt de reeds vrij wel vastgestelde

synonymie van Trupanea strenua Walk, met deze soort ten voile

bevestigd.

25. Promachus leucopareus v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom.

XV. 227. 5. — Mijne beschrijving van deze soort berustte op een

enkel mannelijk exemplaar, in het Leidsch Museum voorhanden.

Twee vrouwelijke exemplaren van Sukabumi, West Java (Fruhs-

torfer) bevinden zich in de collectie van den Heer Neervoort van

de Poll , en worden door mij zonder bedenking tot deze soort

gebracht, nietlegenstaande eenige verschillen. Het aangezicht is

meer grauwgeel. Bij het meest gave der beide exemplaren vertoont

zich eene duidelijke leekening op den rug van den thorax, uit

vier zwarte langsstrepen bestaande, waarvan de beide middelste

geheel doorloopen en de beide zijdelingsche in drie vlekken zijn

gedeeld. Het achlerlijf is op de eerste vier ringen grauw met

okergele bestuiving; de volgende ringen zijn glanzig zwart en veel

smaller; schijnbaar nemen zij deel aan de vorming der evenzoo

gekleurde eierbuis. De borslels der pooten , ook die aan den achter-

kant der voorschenen, welke bij het $ eene gele kleur hebben,

zijn bij deze wijfjes alien zwart.



BETREEFENDE OOST-INDISCHE DIPTERA. 133

20. Promachus albicauda v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV.

228. 6. — Een $ en twee wijfjes van Toli Toli, Noord Celebes

(Fruhstorfer) in hel Museum te Budapest. — Een der beide wijfjes

is merkelijk grooter (lengte 26 mm.); het vermoeden, dat de soort

dezelfde zou zijn als Trupanea varipes Macq. , krijgt hierdoor meer

waarschijnlijkheid, omdat nu het bezwaar vervalt, dat Macquart

eene merkelijk grootere soort zou hebben beschreven. Intusschen

is Macquart's beschrijving zoo kort en oppervlakkig , dat alleen door

vergelijking van typische exemplaren de synonymie met voile zeker-

heid kan worden vastgesteld.

Trupanea concolor Walk. (Proc. Linn. Soc. V. 259. 6), mede

van Celebes, schijnt eene zeer verwante soort, doch bij dezebesiaat

de knevelbaard uit vele zwarte borstels, terwijl de knevelbaard

bij albicauda geel is en alleen van boven met enkele zwarte borsl els.

27. Promachus contradicens Walk. Proc. Linn. Soc. III. 87. 38

{Trupanea). — Een ? van Toli Toli, Noord Celebes (Fruhstorfer) in

het Museum te Budapest — Walker's beschrijving past volkomen.

Op elk der eerste vier achterlijfsringen is eene groote, vierkante,

fluweelzwarte vlek, die tegen den voorkant van den ring aansluit

en de grijze kleur van de zijden en den achterrand vrijlaat; de

verdere ringen zijn glanzig zwart en sterk verdund; zij nemen,

op de wijze van het genus Ramus, deel aan de vorming der eier-

buis. Ditzelfde wordt ook bij verscheidene andere Indische Proma-

c/ms-soorten aangetroffen en zal wellicht aanleiding tot generieke

afscheiding kunnen geven. Als zoodanig noem ik Promachus {Tru-

panea) interponens Walk. (1. c. 280. 37) , addens Walk. (1. c. 38)

,

(jilolana Walk. (I.e. VI. 7. 16), transacta Walk. (I.e. VII. 207.

25); voorts Pr. inornatus v. d Wulp (Tijdschr. v. Entom. XV.

230. 7) en villula v. d. Wulp (Tijdschr. v. Entom. XXIII. 167.

21). — Trupanea gilolana en transacta schijnen , naar de beschrij-

vingen te oordeelen , nauwelijks van contradicens te verschillen

;

ditzelfde is ook het geval met Promachus vittula. Omtrent de

synonymie dezer laatste soort met contradicens had ik waarschijnlijk

zekerheid kunnen verkrijgen door vergelijking der exemplaren,
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wnartoe ik thans niet meer in tie gelegenheid ben , omdat ik het

exemplaar reeds naar Budapest hel) teruggezonden.

Ook van Trupanea complens Walk. (Proc. Linn. Soc. V. 236.

28) worden de laatste vier lijfsringen « styliform » genoemd. In

strijd hiermede heet het nochtans aan het slot der beschrijving,

dat de soort verwant zou zijn met Tr. strenua; deze laatste toeh

is hoogstwaarschijnlijk dezelfde als Tr. bifasciata Macq. en heeft

in ? hot achterlijf niet staartvormig verdund. In verband hiermede,

acht ik het zeer opmerkelijk, dat Osten Sacken, die de typische

exemplaren van Tr. complens in het Britsch Museum heeft nage-

zien, daar alleen het $ gevonden heeft (zie Ann. Mus. Genova,

XVI. p. 424). Zou men wellicht hebben ingezien, dat de beide

seksen eigenlijk niet bijeen hoorden?

28. Philodicus javanus Wied. Auss. Zweifl. I. 494. 103 (Asilus);

v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 232. — Van deze op Java

zoo gemeene soort bestaan wellicht nog meer synoniemen dan die,

welke reeds vroeger door mij zijn aangewezen. Zoo is, volgens

Schiner (Verh. Zool. hot Ges. XVI. p. 689) Asilus agnitus Wied

boogstwaarschijnlijk = Trupanea rubritarsata en bij gevolg = Phi-

lodicus javanus. Ook Trupanea fusca Macq. schijnt, niettegenstaande

hare meerdere grootte (12 lin.) daartoe te behooren.

In mijn a. Catalogue of the Diptera from South Asia » heb ik de

volgende soorten in het genus Promaehus opgenomen, die door

Schiner (I.e. p. 712) tot Philodicus gebracht worden; te weten

Trupanea Westermanni Macq. , rufo-uugulata Macq. , apicalis Macq.

,

rujlbarbis Macq., externetestacea Macq., iuuotabilis Walk, en conjinis

Walk. Uit de meest nog al oppervlakkige beschrijvingen dezer

soorten valt het moeielijk te beslissen, in hoever zij werkelijk als

afzonderlijke species zijn te beschouwen en komen ook de onderlinge

vej-schilpunten niet duidelijk aan het licht.

29. Philodicus chinensis Schin. Dipt. Novara Beise, 179. 58. —
Twee $ en twee $ van Singapore (Xantus) in het Museum te

Budapest. Schiner's beschrijving past op deze voorwerpen. De soort
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onderscheidt zich van Ph. javanus vooral door de geheel zwarte

pooten; de binnenzijde der voorschenen en de onderzijde van

het eerste lid der voortarsen zijn echter door eene dichte , vosroode

beharing bedekt ; de borstels der pooten , evenals die in de zijden

des achlerlijfs, zijn alien zwart; de gele knevelbaard heeft van

boven eenige zwarte haren. De mannelijke genitalien hebben , als

de bovenkleppen gesloten zijn, dezelfde eivormige gedaante als bij

de Javaanscbe soort , met dit versehil , dat hier van boven uit de

spleet nog een stomp orgaan in schuine richting uitsteekt , waarvan

in javanus geen spoor te zien is. De eierbuis van het $ is aan

het eind eenigszins stomp en daar met eenige korte, doornacbtige

borsteltjes bezet. De grauwe teekening der vleugels is flauw en

loopt niet langs den achterrand door, maar eindigt in de tweede

achtercel. In het aderbeloop zie ik een klein , doch standvastig

versehil tusschen de beide soorten: bij chinensis is de ader, die de

tweede achtercel van de derde afscheidt , vrij sterk gebogen, terwijl

zij bij javanus nagenoeg recht is. ')

30. Pamponerus mendax Walk. Trans. Ent. Soc. Lond. n. ser.

IV. p. 130 (Asilus). (PI. 4 fig. 9; 10, kop in profiel).

Verscheidene exemplaren , van Toli Toli , Noord Celebes (Fruhs-

torfer) in het Museum te Budapest. De beschrijving, door Walker

van het <? gegeven, laat geen twijfel over omtrent de juistheid der

determinatie. Eene meer uitvoerige beschrijving, beide seksen

betreffende, moge de soort, — die de kenmerken van het genus

Pamponerus bezit, — nader leeren kennen.

Lengte 24—26 mm. — Aangezicht roodgeel , van boven smal , naar

onderen iets verbreed; de gezichtsbult tot dicht onder de sprieten

reikende en geheel door den zwarten knevelbaard bezet; voorhoofd

zwartachtig , met fijne zwarte haren; de kin- en bakkenbaard

witachtig. Sprieten zwart ; het eerste lid vrij lang , cylindrisch

,

van onderen behaard; het tweede half zoo lang als het eerste; het

1) MLjue afbeelding Tijdschr. v. Entorn. XV. pi. 11. f. 15, die den vleugel

van Ph. javanus voorstelt, is in dit opzicht iiiet geheel juist: het bedoelde adertje

is daar te veel gebogeu.
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derde iets langer dan het tweede, doch korter en dunner dan het

eerste lid, aan het eind spits toeloopend; de eindborstel zoo lang

als de geheele spriet. Zuigsnuit glanzig zwart, niet langer dan de

kop; palpen zwart, met zwarte beharing. Thorax op den rug

aschgrauw , met bruinzwarte langsbanden , die zoo breed zijn , dat

er slechts lijnvormige, soms vrij onduidelijke tusschenruimten over-

blijven; borstzijden grijs, ten deele met donkerder plekken; de

thorax heeft eene korte , vrij dichte, zwarte beharing, die naar

achteren langer en meer borstelachtig wordt; schildje zwartachtig

grauw, aan den achterrand met een paar zwarte borstels. Achter-

lijf slank, ruim dubbel zoo lang als de thorax, zwart, veelal met

min of meer duidelijke lichtere insnijdingen ; bij het S de voorste

ringen in de zijden en van onderen met lange en dichte, zwarte

beharing; mannelijke genitalien breed, glanzig zwart, met zwarte

beharing; het achterlijf van het $ veel minder ruig behaard, de

eierbuis klein , kegelvormig. Pooten glanzig zwart ; de heupen

grauw; bij het $ de dijen en schenen met lange, dichte beharing,

die bij het $ ontbreekt en slechts door eenige zwakke borstels is

vervangen ; in beide seksen is aan het eerste en derde paar pooten

de binnenzijde der schenen , alsmede de onderzijde van het eerste

tarsenlid roestkleurig door eene korte en dichte beharing; de voet-

ballen zijn bruinachtig. Vleugels van het $ aan de wortelhelft

melkwit, aan de spitshelft bruinachtig en vooral naar het einde

donker; bij het ? zijn zij meer over 't geheel bruinachtig, alleen

naar den wortel iets lichter, doch niet wit; onderste arm der

cubitaal-vork duidelijk gebogen; de bovenste der uit de discoidaal-

cel voortspruitende aderen aan haren oorsprong een weinig op-

gebogen, waardoor de eerste achtercel in 't midden iets wordt

vernauwd; middendwarsader op het midden der discoidaal-cel.

Het $ is zeer kenbaar door het melkwitte gedeelte der vleugels

bij het overigens zwarte uitzicht. Onder de vrouwelijke exemplaren

vind ik er een , dat afwijkt door de roode kleur der voorpooten

;

daar het overigens geheel met de anderen overeenstemt ,
geloof ik

daarin slechts eene varieteit te moeten zien.
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31. Pamponerus nigrituius v. d. Wulp, Tijdschr v. Entom.

XV. 235. — Een paartje, uit de Molukken afkomstig, berust in

het Museum te Budapest. — Mijn vermoeden (1. c. p. 236), dat

deze soort dezelfde zou kunnen zijn als Asilus atratulus Walk.

,

lieeft zich niet bewaarheid. Ik heb deze laatste thans ook leeren

kennen (zie hieronder). Beide soorten verschillen zeer van elkander

;

atratulus is veel kleiner; de genitalien zijn geheel anders gevornid

en de eierbuis van het ? is van terzijde platgedrukt , hetgeen aan

de soort eene plaats aanwijst in het genus Machimus.

32. Machimus atratulus Walk. List Dipt. Brit. Mus. VII. 724.

208 (Asilus). — Een $ en ? van Sukabumi, West-Java (Fruhstorfer)

in de collectie van de Poll. — Walker's beschrijving past vol-

komen. De soort is een der kleinste Asiliden, die in onze Oost-

Indische bezittingen voorkomen; zij is, zelfs met inbegrip der

eierbuis van het ?, slechts 11-i mm. lang. De gezichtsbult beslaat

wel twee derden van het aangezicht en is geheel bezet door den

dichten zwarten knevelbaard; ook de onderzijde van de wortelleden der

sprielen hebben eene lange zwarte beharing; de kinbaard is wit. De

grondkleur van den thorax is eigenlijk grijs , maar de zwarte langs-

banden op den rug zijn zoo breed, dat er van de grondkleur

alleen smalle tusschenruimten overblijven; de beide zijbanden zijn

in drie vlekken opgelost , die mede slechts even van elkander ge-

scheiden zijn; het lichtgrijze schildje heeft aan den achterrand eene

rij van lange, opstaande, zwarte borstelharen ; ook de achterste

lielft van den thorax is met dergelijke borstels bezet; aan het

zwarte achterlijf zijn de insnijdingen der voorste ringen witachlig,

wat in de zijden zich tot een vlekje verbreedt. Mannelijke genitalien

(PI. 4, fig. 11) glanzig zwart en zwart behaard ; tusschen de twee

groote , omhoog gerichte bovenkleppen, komt een tepelvormig, aan het

eind twee-tongig orgaan te voorschijn; en van onderen gaat van

den laatsten lijfsring een verlengstuk uit, dat in een paar be-

haarde tepeltjes eindigt. De eierbuis van het ? is zoo sterk van

terzijde samengedrnkt , dat zij , van boven gezien , een naaldvormig

aanzien heeft. Tegen de heupen en van onderen aan de voordijen
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is eene witachtige beharing; de borstels der pooten zijn alien zwart,

die aan de schenen, en vooral aan den buitenkant der voorschenen

bijzonder lang. Vleugels (fig. 12) met uitgebreide grauwe teekening

,

die alleen de basis en de beide bovensie wortelcellen vrijlaat;

middeldwarsader ongeveer op het midden der discoidaal-cel.

Afgaande op de beschrijving, door Macquart gegeven van zijnen

Asilus albibarbis (Dipt. exot. supp. 4. 91. 68), die van Java heet

te zijn , zou deze niet veel van atraiulus Walk, verschillen ; de middel-

dwarsader zou echter iets verder (op twee derden der discoidaal-cel)

zijn geplaatst. Walker evenwel vermeldt niets van bet aderbeloop.

33. Machimus coruscus n. sp. S $.

Thorax aschgrauw, met zwarte teekening; achterlijf zwart, met

witachtige insnijdingen ; sprieten en pooten zwart ; vleugels met

grauwe spits.

Lengte 14—15 mm.

Aangezicht grauwgeel, aan de onderste helft iets vooruitsprin-

gend; knevelbaard van boven uit zwarte, van onderen uit gele

haren bestaande , deze laatsten echter met eenige zwarte haren

er tusschen ; kin- en bakkenbaard geel ; achterhoofd van boven met

zwarte borstels. Sprieten zwart , slank ; de beide wortelleden met

zwarte borstels ; het derde lid zoo lang als de wortelleden te zamen
,

dun, priemvormig; de eindborstel korter dan het derde lid. Zuig-

snuit glanzig zwart; palpen zwart met zwarte beharing. Thorax

aschgrauw , op den rug met drie zwarte langsbanden , de middelste

onduidelijk in tweeen gespleten, de beide zijdelingschen in drie

vlekken gedeeld ; borstzijden aschgrauw ; schildje donkergrauw

;

achterrug grijs; de thorax heeft eene zwarte beharing, die van

voren kort is, doch naar achteren langer en meer borstelachtig

wordt; aan den achterrand van het schildje verscheidene lange

zwarte borstels; de uitstaande beharing voor de kolfjes geel. Ach-

terlijf zwart; achterrand der ringen met smallen witten zoom, die

echter bij het $ weinig duidelijk is; mannelijke genitalien glanzig

zwart , vrij wel met die van M. atraiulus overeenkomende ; ook

de eieibuis van het ? glanzig zwart en in vorm gelijk aan die der
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genoemde soort. Pooten zwart ; de midden- en achterheupen asch-

grauw; aan den voorkant der voor- en middenheupen eene lange

beharing, die bij het $ geel, bij het ? meer witachtig is; dergelijke

gele beharing bevindt zich bij het $ ook aan de onderzijde der dijen

en aan de buitenzijde der voorschenen, terwijl voorts de dijen

en schenen met vele zwarte borstels bezet zijn ; bij het % ontbreekt

de beharing of beslaat slechts in zeer beperkte mate; de zwarte

borstels daarentegen zijn ook daar aanwezig; de voetballen zijn

bruinachtig. Vleugels (PI. 4, fig. 13) glasachtig , aan de spits

grauw; de grauwe kleur neemt een derde der vleugellengte in en

wordt langs den achterrand voortgezet door grauwe kernen in de

cellen; middeldwarsader op het midden der discoidaal-cel.

Beide seksen, van Java, in het Museum te Budapest.

De soort is verwant aan atratulus , doch behalve door meerdere

grootte, onderscheiden door den gedeeltelijk gelen knevelbaard en

de geringer uitbreiding der grauwe teekening op de vleugels; bij

het $ bovendien door de gele beharing aan de pooten.

CINADUS nov. gen.

(xivados , sluwe VOS).

Soorten van middelmatige grootte. Kop , van voren gezien

,

ongeveer even hoog als breed; voorhoofd en aangezicht zeer smal;

het aangezicht naar onderen iets breeder, zonder bultige verheven-

heid , alleen aan den mondrand iets vooruitstekend ; het voorhoofd

diep ingezonken ; knevelbaard tot den mondrand beperkt. Sprieten

kort; het eerste lid cylindrisch ; het tweede bekervormig, half zoo

lang als het eerste; het derde lid nauwelijks zoo lang als het

eerste, priemvormig, met langen eindborstel. Thorax met zwakke

borstels in de zijden en van achteren; schildje aan den achterrand

met twee borstels. Achterlijf cylindrisch, bijna naakt en zonder

borstels aan de insnijdingen ; mannelijke genitalien kolfaclitig

verdikt ; de bovenarmen aan het eind met omgebogen haken ; eier-

buis van het ? kegelvormig. Pooten matig stevig. Vleugels zoo lang

als het achterlijf; de onderarm der cubitaal-vork zeer sterk, bijna
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hoekig opwaarts gebogen , waardoor de eerste achtercel aan haar

einde plotseling wordl verbreed.

Vooral de laatstgemelde bijzonderheid van het aderbeloop der

vleugels is kenmerkend voor het genus; wel is bij vele andere

Asilinen de onderarm der cubit aal-vork in meer of minder mate

gebogen, maar nergens verloont zich die buiging zoo sterk en

plotseling. De plaats, die het genus onder de Asilinen-geslachten

moet innemen , is in de nabijheid van Pamponerus, Asilus (sensu

restricto) en llhadiurgus , van welke de wijfjes evenzeer eene kegel-

vormige (niet van terzijde saamgedrukte) eierbuis hebben; Cinadus

onderscheidt zich echler, behalve door het aderbeloop, ook door

het naakte achterlijf en het ontbreken van eene bultige verheven-

heid op het aangezicht.

Ik breng hiertoe twee soorten die, zooveel ik kan nagaan, nog

onbeschreven zijn en ofschoon veel op elkander gelijkend , loch

duidelijk specifieke verschillen aantoonen.

34. Cinadus spurius n. sp. <? ? (PI. 5 , fig. 1—4).

Zwartachtig; aangezicht, sprieten , knevelhaard, borstzijden, een

smalle zoom aan de achterlijfsringen , alsmede de pooten geel;

achterdijen met zwarten ring.

Lengte 17 mm.

Kop (fig. 2); aangezicht bleekgeel; knevelhaard wit, van boven

met enkele zwarte borstelharen; kin- en bakkenbaard wit; voor-

hoofd donker, van boven tegen den oogrand met zwarte borsteltjes.

Sprieten roodgeel, het derde lid soms iets verdonkerd , zelden

geheel zwartbruin ; de lange sprietborstel zwart. Zuigsnuit glanzig

zwart, lang en spits toeloopend; palpen zwart met zwarte borstels.

Thorax op den rug aschgrauw , met breede zwartbruine banden

of zelfs geheel zwartbruin; van achteren met eenige zwarte borstels

;

schildje donkergrauw. Achterlijf zwartachtig, met gelen achterzoom

der ringen , in de zijden met gele beharing; mannelijke genitalien

(fig. 3 en 4) glanzig zwart ; de bovenste tangarmen aan de basis

zeer dik , in 't midden met een stompen tand . aan "t einde met

een opwaarts gebogen , soherp-puntigen haak ; de kegelvormige
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eierbuis van het ? mede glanzig zwart. Pooten roodgeel ; spits der

midden- en achterdijen zwart; aan de achterdijen bovendien een

zwarte ring, die van boven somtijds met de zwarte spits vereenigd

is; aan de achterpooten de buitenzijde der schenen verdonkerd en

de tarsen zwart, doch de binnenzijde der schenen en de onderkant

der tarsen door eene korte, dichte, roestkleurige bebaring bedekt;

klauwen zwart; voetballen donker roodgeel. Kolfjes roodgeel. Vleugels

met flauwe bruinachtige tint, aan de spits grauw; deze laatste

kleur vrij scherp begrensd en als een smallere, vlekkige zoom

langs den achterrand voortgezet.

Verscheidene exemplaren van beide seksen , van Toli Toli , Noord

Celebes (Fruhstorfer) in het Museum te .
Budapest.

35. Cinadus spretus n. sp. $ ?

Thorax aschgrauw, met zwarte banden en vlekken; sprieten

donkerbruin; achterlijf zwartachtig, met grijzen achterzoom der

ringen; spits der dijen en der tarsen zwart.

Lengte 11—14 1 mm.

Verwant aan de voorgaande soort en zeer op haar gelijkend,

doch van kleinere gestalte. De sprieten zijn donkerbruin, bijna

zwart; het aangezicht, althans bij het ?, meer wit; de zuigsnuit

korter en stomper. De zwarte banden en vlekken op den thorax

zijn duidelijker en meer van elkander afgezonderd; de borstzijden

aschgrauw, de zoomen der lijfsringen witachtig grijs. Aan de

mannelijke genitalien (PI. 5, fig. 5 en 6) zijn de bovenarmen aan de

basis minder gezwollen en de eindhaken niet naar boven omge-

bogen, maar platliggend en met de punten gekruist. Aan de gele

pooten hebben ook de voordijen eene zwarte spits ; de achterdijen

hebben geen afzonderlijken donkeren ring, maar deze is met het

zwarte uiteinde ineengesmollen; de spitshelft der achterschenen is

bruin; ook de voor- en middentarsen zijn, met uitzondering van

het eerste lid, bruinzwart. Vleugels, vooral bij het ?, meer zuiver

glasachtig; de grauwe omzooming aan de spits en langs den

achterrand van dezelfde uitbreiding als bij C. spurius.

Een $ van Sukabumi , West-Java (Fruhstorfer) in de collectie
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van de Poll ; een paar wijfjes (het eone echter zeer gebrekkig)

van Sumatra, in het Leidsch Museum.

36. Synolcus xanthopus Wied. Auss. Zweifl. 1. 186.— Van deze soort

bevinden zich in liet Brusselsche Museum exemplaren van beide sek-

sen, van Java (Fruhstorfer) , die zich door donkere kleur onderscbei-

den. De thorax heeft drie breede, grauwe of grauwbruine langsbanden,

en ook het achterlijf is van die kleur, met lichteren achterzoom der

ringen. De okergele kleur is bijna geheel verdrongen en alleen nog

op de borstzijden, het schildje en den achterrug overgebleven. Daar

deze voorwerpen overigens geheel gelijk zijn aan de meer gele,

normale exemplaren (zooals ik er een heb afgebeeld in het Tijdschr.

v. Entom. XV. pi. 11. f. 19), geloof ik daarin geen afzonderlijke

soort, maar slechts eene donkere varieteit van xanthopus te zien.

37. Synolcus annulatus Fabr. Syst. Antl. 171. 32 {Basypogon)\

Wied. Auss. Zweifl. I. 434. 15 (Asilus); syn. Asilus Jfavicornis

Macq. Dipt. exot. I. 2. 142. 17. — Onder mijne Diptera van

Darjeeling bevinden zich een paar mannelijke exemplaren , die ik

zonder bedenking tot deze soort reken. Zij gelijken op de donkere

exemplaren van S. xanthopus, hierboven bedoeld, doch zijn forscher

gebouwd. Het aangezicht is zijdeachtig wit ; de borstzijden zijn

niet geel , maar grijs; ook de achterkant van den thorax en het

schildje zijn bruinachtig aschgrauw. De bruinachtige kleur aan de

vleugelspits heeft dezelfde uitbreiding als bij xanthopus, behalve

dat er aan 't eind der vierde achtercel nog een bruin vlekje is
,

dat bij al de exemplaren van xanthopus ontbreekt.

Dat Asilus favicornis Macq. dezelfde soort is, schijnt niet aan

twijfel onderhevig, daar de beschrijving volkomen past.

38. Synolcus bengalensis Macq. Dipt. exot. I. 2. 141. 16 {Asilus).

— Ook deze soort, door Javaansche exemplaren in het Brussel-

sche Museum vertegenwoordigd , is naverwant aan S. xanthopus,

doch onderscheiden door een betrekkelijk korter achterlijf en

vooral bij het <? door het ontbreken der verbreeding aan den



BETREFEENDE OOST-INDTSCHE DIPTERA. 143

voorrand der vleugels. De bedoelde voorwerpen zijn in kleur vrij

wel gelijk aan de licht getinte exemplaren van xanthopus, doch ik

zag er ook , die merkelijk donkerder zijn, in de collectie van den

Heer Neervoort van de Poll; deze laatsten waren van het eiland

Nias afkomstig.

39. Mochtherus rutilans n. sp. S.

Aschgrauw; achterlijf in de zijden goudgeel; sprieten zwart;

pooten roodgeel , de knieen en de laatste tarsenleden zwart.

Lengte 20 mm.

Aangezicht lichtgrijs, half zoo breed als de oogen , van boven

nog smaller, aan de iets vooruitspringende onderste helft door

den knevelbaard ingenomen ; deze bestaat uit bleekgele borstelharen

,

met enkele donkere haren van boven ; de beharing van het achter-

hoofd, alsmede de kinbaard bleekgeel. Sprieten zwart; de beide

worlelleden van onderen met. zwarte borstels; het derde lid priem-

vormig, zoo lang als de wortelleden te zamen; de eindborstel niet

langer dan het derde lid. Zuigsnuit glanzig zwart. Thorax op den

rug geelachtig grauw, met drie donkergrauwe langsbanden , waarvan

de beide zijwaartschen in twee vlekken zijn opgelost; borstzijden
,

schiUje en achterrug aschgrauw ; de uitstaande haren voor de

kolfjes geel. Achterlijf naar het einde iets versmald, donker asch-

grauw, in de zijden goudgeel, wat zich vlekkig op elken ring

voordoet; in de zijden der voorste ringen eene uitstaande gele

beharing; mannelijke genitalien glanzig zwart, eene kleine, kolf-

achtige verdikking vormende; de beide tangarmen eindigen in eene

omgebogen punt en omvatten een eenparig orgaan, dat uit de

onderste aanhangsels naar boven oprijst. Pooten roodgeel , eenigs-

zins glanzig ; de heupen van dezelfde aschgrauwe kleur als de borst-

zijden; de basis en de spits der dijen, alsmede de laatste tarsenleden

zwart; aan de voorzijde der middendijen een donkere veeg ; dijen

en schenen met gele beharing; aan de onderzijde der achterdijen

is deze dichter, aan de binnenzijde der middenschenen bijzonder

lang en tevens donkerder; bovendien hebben de pooten eenige

verspreide zwarte borstels; het eerste lid der voortarsen is iets
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verbreed en van onderen met doornachtige borsteltjes bezet. Kolfjes

roodgeel. Vleugels korter dan het achterlijf, met geelachtige tint,

aan de spits en langs den achterrand donkergrijs ; de onderste arm

der cubitaal-vork bochtig; de bovenste der uit de discoidaal-cel

ontspringende aderen aan haar begin opwaarls gebogen, waardoor

de eerste achtercel in 't midden vernauwd is.

Een enkel mannelijk exemplaar van Kinigunang, Nieuw Pom-

meren (C. Ribbe) in het Museum te Budapest.

De soort is zeer verwant aan M. lautus v. d. Wulp (Tijdschr.

v. Entom. XV. 242), doch onderscheiden door meerdere grootte

en minder levendig gele kleur van kop en thorax; de middenband

op den thorax is niet duidelijk in tweeen gespleten; het achterlijf

is naar het eind meer versmald; de tint der vleugels is bleeker

en de donkere zoom aan de spits en langs den achterrand

minder scherp begrensd.

40. Itamus longistylus Wied. Auss. Zweifl. I. 433. 13 (Asilm);

v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 247. 2. — Wiedemann

beschreef deze soort naar exemplaren van het Leidsche Museum.

Zij schijnt in den 0. Indischen archipel niet zeldzaam te zijn.

Uit vele exemplaren, die ik zag, is mij gebleken , dat de zwarte

teekening aan de pooten nog al aan verandering onderhevig is.

Somtijds zijn alleen de knieen en de wortel der dijen zwart,

terwijl de spits der schenen slechts een weinig bruiachtig is;

maar er zijn ook individuen, waar de spits der schenen wel

zwart kan worden genoemd. Niet zelden is voorts de zwarte

kleur meer uitgebreid en vormt zij een breeden band op de

binnenzijde der schenen. De tarsen zijn altijd zwart en tevens

forsch gebouwd en dicht met zwarte stekelborsten bezet.

De beschrijving, door Schiner van zijn It. dipggusgegeven (Dipt.

Novara Reise, p. 188), is geheel op longistylus van toepassing ; alleen

zou de meer beperkte zwarte teekening aan de pooten aanleiding

kunnen geven , daarin eene andere soort te zien ; doch na hetgeen

hierboven gezegd is, heeft dit verschil zijne beteekenis verloren.

Daarentegen komt Schiner's uitvoerige beschrijving der mannelijke
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genitalien zoo volkomen overeen met die van It. longistyliis ')
.

dat mij geen twijfel overblijft omtrent de identiteit der beide soorten.

Dat Asllus latro Dol. (Natuurk. Tijdschr. v. Ned Indie, XIV.

394) ook een synoniem is, werd reeds lang geleden door mij als

vaststaande aangenomen (Dipt. Sumatra-exped. p. 24).

Ik vermoed, dat Asilus vertebratus Macq. (Dipt. exot. I. 2 149.

37) , waarvan alleen het $ en nog wel zonder aanduiding van

vaderland beschreven is, almede hier als synoniem moet worden

beschouwd; de oppervlakkige beschrijving althans bevat geen enkel

woord, dat niet op het ? van longistyhis toepasselijk is.

41. Itamus Philus Walk. List Dipt. Brit. Mus. II. 393 {Asilus). —
Van deze soort heb ik drie exemplaren van Darjeeling (een $ en

twee wijfjes) voor mij. Op de wijfjes is Walker's beschrijving vol-

komen toepasselijk. Deze soort is iels forscher en breeder dan It.

longistylus, zoodat de dunne priemvormige eierbuis nog scherper

afsteekt. Kenmerkend is de dichte beharing van het lichaam, die

op het achterlijf zwart, daarentegen op den thorax en het schildje

roodgeel is; ook de langere borstels van achteren op den thorax

en aan den achterrand van het schildje zijn roodgeel. Het eerste

lid der tarsen is, evenals bij longistylus, breeder dan de volgende

leden. De eierbuis is glanzig zwart , onbehaard en uit vier leden

saamgesteld.

Walker kende alleen het ? ; bij het $ zijn het aangezichl , de

knevelborstels en de kinbaard niet rood, maar witachtig; het

achterlijf heeft aan de vier voorste ringen , even als bij het ?

,

eene dichte zwarte beharing; alleen in de zijden van den eersten ring

is die beharing roestkleurig ; de vierde en de vijfde ring zijn smaller en

ten gevolge eener platliggende beharing meer grauw, aan de kanten

zelfs licht grijs ; de zevende ring en de genitalien weder zwart, doch met

eene lichte , borstelige beharing. De vleugels hebben in beide seksen

eene geelbruine tint, die naar de spits in het grauwe overgaat.

1
) Vergelijk ook mijne afbeelding van de mannelijke genitalien van It. longistyh

in het Tijdschr. v. Entom. XV, pi. 12. fig. 4£.
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42. Itamus melanopygus n. sp. $ ?.

Zwart, borstzijden grijs; eerste en tweede achterlijfsring met

witte beharing; voor- en middenschenen roodgeel ; vleugels aan de

spits en den achterrand bruin.

Lengte £ 20 mm. , ? (met inbegrip der eierbuis) 25 mm.

Kop iets breeder dan de thorax; het diep ingezonken voorhoofd

zwartachtig; aangezicht bleek goudgeel , naar onderen nauwelijks

iets gewelfd; knevelborstels heldergeel , van boven met eenige fijne

zwarte haren; kin- en bakkenbaard geelachtig. Sprieten zwart; de

wortelleden met zwarte borstelharen ; bet derde lid zoo lang als

het eerste; de eindborstel van dezelfde lengte. Zuigsnuit glanzig

zwart , iets langer dan de kop
;

palpen zwart met beharing van

dezelfde kleur. Thorax van boven zwart ; de schouders en de borst-

zijden grijs; op den rug is eene korte, fijne, zwarte beharing; in

de zijden en dicht voor het schildje wordt die beharing langer

en gaat vergezeld van eenige vrij stevige borstels ; schildje zwartachtig

,

aan den achterrand met vele donkere haren; de uitslaande be-

haring voor de kolfjes zwart. Achterlijf dofzwart , bij het <? slank

en naar achteren versmald; in de zijden van den eersten en tweeden

ring eene dichte, grove, geelachtige, bijna witte beharing, die

zich 00k eenigszins aan den achterrand dezer ringen voortzet; de

vijfde en zesde ring door eene lichtgrijze beharing bedekt ; de

zevende ring glanzig zwart, even als de zeer samengestelde genitalien

(PI. 5 , fig. 7). Bij het $ is het achterlijf aan de vijf voorste

ringen dofzwart en vrij breed , doch wordt dan verder plotseling

versmald en gaat over in eene dunne, vierledige, glanzig zwarte

eierbuis (zie fig. 8). Pooten glanzig zwart , aan het eerste en

tweede paar de buitenkant der dijen, behalve aan de spits, rood-

geel; aan de achterschenen soms de basis pekbruin; tarsen forsch

en breed, aan de onderzijde doornig beborsteld; voetballen rood-

geel. Kofjes heldergeel. Vleugels bruinachtig, langs den voorrand,

aan de spits en aan den achterrand donkerder.

Een $ en twee wijfjes, van Toli Toli, Noord-Celebes (Fruhstorfer)

in het Museum te Budapest.

Deze soort heeft een veel donkerder uitzicht dan It long'utylus
,
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wijl de thorax van boven bijna geheel zwart is, aan het achterlijf

de gele haarzoomen der ringen ontbreken en de zwarte kleur aan

de pooten veel grooter uitbreiding heeft.

43. Itamus spinicauda n. sp. ?.

Slank , zwart ; schenen roodgeel ; het laatste lid der eierbuis

rondachtig, met doornige borsteltjes; vleugels aan de spits grauw.

Lengte (met inbegrip der eierbuis) 22 1 mm.

Gelijkt ten opzichte der donkere kleur op de voorgaande soort,

doch is slanker en minder forsch gebouwd; het aangezicht is

grauwgeel ; de beharing onder aan den kop wit ; die der palpen

bleekgeel. Thorax nagenoeg geheel zwart , zelfs de borstzijden slechts

weinig grijsachtig; de uitstaande beharing voor de kolfjes wit.

Achterlijf aan de laatste ringen niet zoo plotseling, doch meer

geleidelijk tot eene eierbuis versmald; het voorlaatste lid van boven

uitgeschulpt; het daaruit voortkomend laatste lid aan 'teind rond-

achtig en met verscheidene korte, doornachtige borsteltjes bezet

(zie PI. 5, fig. 9). Pooten zwart; de schenen en het begin van

het eerste tarsenlid roodgeel, de schenen echter met zwarte spits;

de pooten en vooral de tarsen zijn slanker dan bij de voorgaande

soorten en slechts met weinige en zwakkere borstels bezet. Vleugels

vrij helder, aan de spits met flauwe grijsachtige tint.

Drie vrouwelijke exemplaren van Toli Toli, Noord Celebes

(Fruhstorfer) in het Museum te Budapest.

44. Threnia microtelus n. sp. ? (PI. 5, fig. 10 en 11).

Thorax aschgrauw met zwartachtige banden ; achterlijf zwart

met geelgrijzen achterrand der ringen; pooten zwart, de dijen en

schenen gedeeltelijk roodgeel; vleugels aan de spits bruinachtig.

Lengte 17^ mm.

Aangezicht smal, naar onderen iets breeder, witachtig grijs; de

gezichtsbult kussenachtig vooruitstekend, van boven niet veel meer

dan een vierde van het aangezicht vrijlatend; knevelbaard groot

,

van boven zwart , aan den mondrand met langere , deels ook gele

haren; kinbaard wit; voorhoofd zwartachtig; boven op het achter-
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hoofd eene rij zwarte , omgebogen borstels. Sprieten zwart ; de

beide wortelleden met zwarte borstels; het derde lid slank, iets

korter dan het eerste, aan het eind spits toeloopend; de eindborstel

zoo lang als de spriet. Zuigsnuit glanzig zwart; palpen zwart met

zwarte haren. Thorax en schildje geelachtig aschgrauw, op den

rug met onduidelijk begrensde, zwartachtige langsbanden, die

aldaar slechts weinig van de grondkleur overlaten ; op den bult-

achtig verheven prothorax staan lange zwarte borstelharen ; de

beharing op den thorax-rug is zwart , die op de schouders en in

de borstzijden geelachtig; van achteren op den thorax zijn vele zwarte

borstels; schildje met gele beharing en aan den achterrand met

twee zwarte borstels. Achterlijf kegelvormig, eenigszins platgedrukt

,

zwart met flauwen glans; de ringen met een geelachtig grijzen

achterzoom , die aan den tweeden ring het breedst is , aan de

volgende ringen smaller wordt en aan den zesden en zevenden

ring ontbreekt; de achste ring duidelijk zichtbaar, doch zeer kort;

in de zijden langs het achterlijf eene geelachtige, aan de voorste

ringen langere beharing, en aan het eind van elken ring een paar

zwarte borstels; eierbuis (zie fig. 11) glanzig zwart, niet langer

dan de achste ring, aan het eind afgeknot en met korte gele

haartjes bezet. Heupen aschgrauw; aan de voor- en middenpooten

de dijen en schenen roodgeel , dp dijen van boven en de schenen

aan de spits zwart; achterpooten zwart, de dijen van onderen en

de schenen aan de binnenzijde roodgeel; alle tarsen zwart; aan

de voor- en middenheupen eene lange en dichte, geelachtige beha-

ring; de pooten overigens met verspreide zwarte borstels; de

binnenkant der voorschenen en de onderzijde van het eerste lid

der voortarsen met korte, dichte, roodgele beharing; de voelballen

rood. Yleugels met bruingele tint , aan de spits vlekachtig grauw-

bruin ; onderste arm der cubitaal-vork gebogen; middeldwars-

ader voorbij het midden der discoidaal eel; de bovenste der uit de

discoidaal-cel voortspruitende aderen aan hare basis iets opwaarts

gebogen ; vierde achtercel door eene buikige ader gesloten.

Een enkel wijfje van Java (Fruhstorfer) in het Brusselsche

Museum.
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45. Threnia acanthura n. sp. $ (PI. 5 , fig. 12 en 13).

Thorax aschgrauw met zwartachtige banden ; achterlijf en pooten

bruinachtig rood; de korte eierbuis met vier doorntjes; vleugels

glasachtig.

Lengte 13 mm.

Aangezicht matig breed, aschgrauw, met een paar bruine weer-

schijnvlekken boven elkander, die zich, bij schuin opvallend licht

,

wel eens tot eene langsstreep vereenigen; de gezichtsbult kleiner

en minder vooruitstekend dan bij de voorgaande soort , van boven

bijna de helft van het aangezicht vrijlatende; knevelborstels zwart,

aan den mondrand met eenige geelachtige haren vermengd ; kin-

baard witachtig; boven op het achterhoofd eene rij zwarte borstels.

Sprieten als bij T. microtel/cs, doch de eindborstel wat dikker en korter.

Zuiger en palpen zwart. Thorax aschgrauw, van boven met zwart-

achtige langsbanden , de middelband gespleten en van voren sterk

verbreed, de zijbanden vlekachtig; de grondkleur slechts tot smalle tus-

schenruimten beperkt
;
prothorax van boven met zwarte borstelharen

;

op de schouders en in de borstzijden eene bleekgele beharing;

achter op den thorax verscheidene zwarte borstels; schildje rood-

achtig aschgrauw, aan den achterrand met twee zwarte borstels.

Achterlijf eenkleurig bruinachtig rood, cylindrisch, naar achteren

eenigszins spits toeloopend; de achtste ring glanzig roodgeel, van

boven platgedrukt, bijna zoo lang als de voorgaande ring; de

eierbuis zeer kort , eirond
,

glanzig bruin , aan het eind ter weder-

zy'de met een paar gele doorntjes (zie fig. 13); in de zijden,

tegen den achterrand der voorste ringen enkele zwarte borstels;

aan den buik eene weinig in 't oog vallende, gele beharing.

Heupen van dezelfde aschgrauwe kleur als de borstzijden; de

pooten overigens , met inbegrip der tarsen , eenkleurig bruinrood

;

deze kleur , vooral op de schenen , eenigszins bedekt door eene

korte, wilachtige beharing; de achterschenen naar het einde

iets verdikt en aan den binnenkant aldaar met korte, dichte,

roodgele beharing; dijen en schenen met verspreide, vrij stevige

borstels, waarvan de meesten zwart, doch ook enkele geel

zijn. Kolfjes roodgeel. Vleugels glasachtig, aan de spits niet
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verdonkcrd ; de aderen roodgeel ; het aderbeloop als bij de voor-

gaande soort.

Een $ van Sukabumi , West-Java (Frubstorfer) in de collectie

van den Heer Neervoort van de Poll.

Het geslacht Threnia Schin. , waarvan tot dusver alleen Zuid-

Amerikaansche soorten bekend waren, onderscheidt zich van alle

andere Asilinen vooral door de buitengewoon korte eierbuis van

het ?. In de beide hierboven beschreven Javaansche soorten doet

zich dezelfde bijzonderheid voor , en daar ook de overige kenmerken

,

door Schiner aan het genus toegekend, wel toepasselijk zijn, aarzel

ik niet ze daarin op te nemen , te meer omdat ik gelegenheid had

ze te vergelijken met exemplaren van de Braziliaansche T. car-

bonaria Wied. uit het Museum te Budapest. Het verschil tusschen

deze en de beide Javaansche soorten ligt minder in plastische ken-

merken dan wel in de kleur ; de genoemde Brazilaansche Threnia

is namelijk geheel eenkleurig zwart.

46. Allocotasia aurata Fabr. Syst. Antl. 167. 12 (Dasypogon)
;

"Wied. AusSo Zweifl. I. 420. 4. (Ommatius) ; v. d. Wulp, Tijdschr.

v. Entom. XV. 249. 1. — Een $ van Toli Toli, Noord-Celebes

(Fruhstorfer) in het Museum te Budapest. Het exemplaar is

grooter (21 mm.) dan die van bet Leidsche Museum.

47. Allocotasia scitula Walk. Proc. Linn. Soc. IV. 109. 54

en V. 266. 10; Schiner, Verb. Zool. Bot. Ges. XVI. 442. —
Twee $ van Toli Toli , Noord-Celebes (Fruhstorfer) in het Museum

te Budapest.

Deze soort is naverwant aan de voorgaande, doch kleiner (lengte

15 mm.); de knevelborstels en de beharing aan de onderzijde van

den kop zijn witachtig ; de pooten zijn minder stevig en de tarsen

niet zoo dicht met borstels bezet. Op PI. 5, fig. 14 is eene

schetsteekening van de mannelijke genitalien, waaraan, tusschen

de beide tangarmen , het draadvormig orgaan uitsteekt , waarvan

Schiner (1. c.) melding maakt.

Tot dezelfde verwantschap schijnt ook A. vulpina Big. (Ann.

Soc. Entom. de France, 1874 p. 212) te behooren, die evenzeer
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op Celebes voorkomt, maar bij welke de knieen breed zwart zijn
,

en die over 't geheel donkerder schijnt te zijn.

48. Allocotasia praeacula n. sp. <?.

Donkergrauw; achterlijf zwart met gele insnijdingen; pooten

zwart , de voorste dijen bruinrood , de voorschenen roodgeel ; vleugels

bruinachtig ; derde sprietlid zeer lang en dun.

Lengte 21 mm.

Van slanken vorm en donker uitzicbt. Kop (PI. 5, fig. 15) , van

voren gezien, bijna even hoog als breed; voorhoofd grijs , van zeer

geringen omvang; de schedel diep tusschen de oogen ingezonken
,

met. metaalglanzige bijoogen ; aangezicht van boven zeer smal , naar

onderen iets verbreed, grijsachtig bestoven, ter wederzijde lan^s

de oogen met eene iets opgehoogde , bruingele lijst ; knevelbaard

bleekgeel , vrij dicht en lang , van boven met enkele zwarte borstel-

haren; achterhoofd van boven met eene rij van korte, zwarte,

omgebogen borstels; kinbaard wit. Sprieten donkerbruin; de beide

wortelleden zeer kort; het tweede lid eenigszins roestkleurig ; bet

derde buitengewoon verlengd, naaldvormig; de eindborstel kort,

ongeveer ter lengte van een vierde van het derde sprietlid , van

onderen en aan het uiteinde met eenige uitstaande haren. Zuigsnuit

dik, glanzig zwart; palpen zwart met zwarte beharing. Thorax

grauw, op den rug donkerder met flauwe aanduiding van langs-

banden ; borstzijden met lichtgrijzen weerschijn ; schildje bruingrauw
;

achterrug donkergrauw met zilverwitte zijvlekken ; de uitstaande

borstelharen voor de kolfjes zwart. Achterlijf cylindrisch , zwart,

llauwglanzig; achterrand der ringen smal geel gezoomd; de voorste

ringen met witachtige beharing; genitalien glanzig zwart , van boven

met witte beharing; zij zijn zeer samengesteld en van onderscheidene

aanhangsels voorzien (fig. 16 bevat eene schetsteekening ervan, zoo-

veel zij aan het gedroogde exemplaar te zien zijn). Pooten stevig;

heupen van dezelfde grijze kleur als de borstzijden en met witachtige

beharing, het meest aan het voorste paar; de voor- en middendijen

bruinrood, met donkerder spits; de voorschenen roodgeel; de midden-

schenen , de geheele achterpooten en al de tarsen zwart; alleen de
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wortel der achterschenen een weinig roodgeel ; aan de achterpooten is

de onderkant der schenen en tarsen door eene korte, dichte, roest-

kleurige beharing bedekt; aan de schenen zijn enkele verspreide zwarte

borstels; voetballen roodgeel. Kolfjes roodgeel. Vleugels bruinachtig

,

donkerder langs den voorrand en aan de spits , het lichtst in de beide

onderste wortelcellen en aan het begin van den achterrand ; middel-

dwarsader merkelijk voorbij het. midden der discoidaal-cel ; de cubitaal-

vork bijna dubbel zoo lang als haar steel, het begin der vork een weinig

voorbij het eind der discoidaal eel ; de vierde achtercel en de onderste

wortelcel beiden aan het eind spits toeloopend, gesloten en kort gesteeld.

Een enkel <?, van Java (Fruhstorfer) in het Brusselsche Museum.

49. Ommatius fulvidus Wied. Auss. Zweifl. I. 420. 5; v. d.

Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 259. 1. — Van deze in den

geheelen 0. Indischen archipel verbreide en, naar het schijnt,

gemeene soort bevinden zich in het Museum te Budapest mede

exemplaren van Japan (Xanten) ; ook in de Himalaja-streek komt

zij voor. Sommige exemplaren zijn veel donkerder gekleurd dan

gewoonlijk en hebben dan meestal donkerbruine of zelfs zwarte

sprieten. Ik zou deze donkere voorwerpen eigenlijk als 0. continens

v. d. Wulp (Tijdschr. v. Entom. XV. 860. 2) moeten bestemmen

,

maar omdat zij overigens in alles met den lichteren , meer gelen

vorm overeenstemmen , meen ik deze laatste slechts als eene kleur-

varieteit van fulvidus te moeten beschouwen.

50. Ommatius hyalinipennis n. sp. S.

Donkergrauw; pooten zwart met roodgele schenen; vleugels

glasachtig, aan de spits met grijsachtige tint.

Lengte 8 mm.

Kop breeder dan de thorax ; voorhoofd en aangezicht smal

,

grijsachtig geel ; voorhoofd diep ingezonken ; het aangezicht vlak

,

naar onderen iets verbreed; knevelborstels aan den mondrand geel

,

daarboven met verscheidene langere , zwarte borstelharen ; kinbaard

witachtig ; achterhoofd grijs. Sprieten zwart , kort , de leden ongeveer

alien van dezelfde lengte ; het derde eirond doch spits toeloopend ; de

eindborstel dubbel zoo lang als de sprieten , van onderen lang ge-
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vederd. Zuigsnuit zwart. Thorax, schildje en achterlijf aschgrauw,

van boven donkerder; borstzijden en achterrug grijs; achterlijf

eenigszins plat; de eerste ring iets verbreed, de volgende ringen

met smallen lichten voorzoom
;
genitalien weinig uitstekend. Heupen

grijs als de borstzijden ; dijen zwart , de achterdijen aan den

wortel roodgeel ; schenen roodgeel , de achterschenen aan de spits

voor ongeveer een vierde zwarlbruin; tarsen zwart, het eerste lid,

met uitzondering van de spits , roodgeel ; aan de voorpooten de

dijen van onderen en de schenen aan de binnenzijde met lijne

haren ; middenschenen met enkele lange borstels ; achterschenen

met kortere borstels. Vleugels glasachtig , aan de spits voor minder

dan een derde der lengte grijsachtig; de eerste langsader, van de

uitmonding der hulpader at, zeer dicht langs de randader loopende

en de smalle ruimte tusschen die beide aderen donker ingevuld

;

de cubitaal-vork ruim driemaal zoo lang als haar steel ; de middel-

dwarsader merkelijk voorbij het midden der discoidaal eel.

Een enkel <?, van Kinigunang, Nieuw-Pommeren (C. Ribbe) in

het Museum te Budapest.

De soort is verwant aan 0. fnlvimanus v. d. Wulp (Tijdschr.

v. Entom. XV. 264. 5), doch onderscheiden door de roodgele

achterschenen en de veel lichtere vleugels.

51. Ommatius minor Dol.

Deze Ommatius-soort is onlangs zeer ter spiake gekomen, in

verband met eene biologische waarneming, in Nieuw-Guinea door

L. Biro gemaakt , betrekking hebbende op zeer kleine vliegjes

{Agromiiza (Desmometopd) minutissima v. d. Wulp) , die zich op

den rug der Asiline nederzetten J
). Met betrekking tot de deter-

minate der Asiline als Ommatius minor Dol. zij hier nog het

') Zie hieromtrent : L. Biro, een Hongaarseh opstel in Rovartani Lapok,

1897
, p. 29 ; Dr. C. von Kertesz , Hoogduitsche vertaling daarvan in Termes-

zetrajzi Fiizetek, XX, p. 611; en vooral Prof. J. llik, in Wiener Entom.

Zeitung, XVII, p. 146. Deze laatste heeft aangetoond, dat het bedoelde

kleine vliegje, door mij Agromyza minnHssina genoemd, tot ket Agromyzinen-

genus Besmometopa Low bekoort. In de wiutervergaderiug der Ned. Entom.

Vereeniging van 23 Januari 1898 vond ik gelegenheid, de Nieuw-Guineescke

voorwerpen der beide betrekkelijke soorten aan de aanwezenden te laten zien.

(Verslag p. 19 in dezen jaargang van ket Tijdsckrift).
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volgende opgemerkt. Daarbij kwamen drie dicht aan elkander ver-

wante soorten in aanmerking : 0. minor Dol. , noctifer Walk, en

spmibarbis v. d. Wulp. In vorm, kleur en teekening gelijken zij

volkomen op elkander. Vroeger, bij de behandeling van een aantal

Asiliden uit den 0. Indischen archipel (Tijdschr. v. Entom. XV.

p. 257 en volg.) meende ik daarbij twee soorten te kunnen onder-

scbeiden naar een klein verschil in bet aderbeloop, te weten minor

Dol. (met welke ik toen noctifer Walk, als synoniem rekende)

,

waar de middeldwarsader voor het midden der diseoidaal-cel is

geplaatst, en spmibarbis, waar die dwarsader voorbij bet midden

der discoidaal-cel staat. Later heeft Osten Sacken, na vergelijking

der typische exemplaren in het Britsche Museum, uitgemaakt

(denkelijk op grond van het door mij aangegeven verschil in de

vleugeladeren), dat noctifer Walk, niet een synoniem zou zijn van

minor Dol., maar dezelfde soort als raijn spinibarbis (zieA.nn.Mus.

Genova, XVI. p. 425).

Thans evcnwel, na het onderzoek der exemplaren, door Biro

in Nieuw-Guinea verzameld, is bij mij twijfel ontstaan, of het

onderscheidingskenmerk, destijds door mij aangegeven, wel inder-

daad als zoodanig gelden kan. De bedoelde voorwerpen toch van

Nieuw Guinea (2 <? en 2 $) zijn daar op dezelfde plaats en wel-

licht tenzelfden tijde gevangen, en behooren daarom stellig als de

beide seksen van dezelfde soort bij een. Nochthans wijken zij , wat de

plaatsing der middeldwarsader betreft, van elkander at en zouden

op dien grond de beide mannetjes tot minor, de wijfjes tot

spinibarbis moeten gebracht worden. Waarschijnlijk is dus deze

tweederlei vorm in het aderbeloop een sexueel- of misschien

slecbts een individueel verschil, maar kan daarin geen reden

gevonden worden tot het aannemen van twee afzonderlijke soorten.

Ik kom derhalve tot het besluit, dat de hier bedoelde groep van

Otiiinalius-sooYien tot eene enkele species moet worden tei'ug-

gebracht, aan welke alsdan de naam minor Dol., als de oudsle,

zou toekomen , en waarvan de synonymie zou luiden

:

Ommatius minor Dol. Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indie, XIV.

394, pi. 6 f. 4; v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 266.17.
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Syn. Ommatius noctifer Walk. Proc. Linn. Soc. III. 88. 40;

Schin. Verh. zool. bol. Ges. XVII. 410. 120.

» Ommatius spinibarbis v. d. Wulp , Tijdschr. v. Entom. XV.

265. 6; Ost. Sack. Ann. Mus. Genova, XVI. 425.

Vaderland : Borneo , Amboina , Gilolo , Batjan , Nieuw Guinea.

Ten slotte merk ik nog op, dat de beide Nieuw-Guineesche

manneljes in den voorrand der vleugels, daar waar de eerste langs-

ader met de randader vergroeid is, eene zeer flauwe neiging tot

verbreeding van den vleugel vertoonen.

52. Ommatius argyrochirus v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom.

XV. 270. 11. — Uit eenige exemplaren van Tji Bodas , Goenoeng

Gede , Java (Kannegieter) in de collectie van den Heer Neervoort

van de Poll , is het opnieuw gebleken , dat alleen het $ de zoo in

't oog vallende zilveren beharing aan de voorpooten heeft. De kleur

der pooten kan somtijds zeer donker zijn, zoodat men ze pekbruin

of zelfs zwart zou kunnen noemen ; bij het $ zijn evenwel steeds

de voorschenen en voortarsen, alsmede de wortel der achterdijen

roodgeel.

53. Ommatius insularis v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV.

272. 13. — Eenige exemplaren van Sukahumi, West Java (Fruh-

storfer) in het bezit van den Heer Neervoort van de Poll. — Aan

mijne beschrijving (1. c.) kan ik nog toevoegen, dat de sprieten

niet altijd even lichtgeel zijn, maar soms eene neiging hebben om

donkerder te worden , vooral aan het derde lid. De kleur van het

derde sprietlid levert dus geen afdoend verschil tusschen 0. insularis

en rubicunchs , zooals dit door mij (1. c. p. 276) werd aangegeven.

De beide soorten laten zich beter onderscheiden door de knevel-

borstels , die bij de eerste tot dicht bij de sprieten opklimmen en bij

rubicunclus meer tot den mondrand zijn beperkt. Het 2 van insularis

heeft aan de voorpooten, onder aan de dijen en aan de buitenzijde der

schenen, eene lange gele beharing; bij het ? zijn aldaar eenige

zwarte borstels.



156

VERKLARING DER AFREELDINGEN.

PI. 3. fig. 1. Microstylum albolimbatum n. sp. <?.

a 2. idem, kop in profiel.

// 3. idem , mannelijke genitalie'n , van boven gezien.

// 4. idem , als voren in profiel.

// 5. idem , eind van het achterlijf ?.

// 6. Cenopogon bifidus n. sp.

" 7. idem, kop in profiel.

a 8. Lapb'ria egregia n. sp. $.

a 9. idem, mannelijke genitalie'n.

PI. 4. fig. 1. Laphria gilvoides n. sp. $.

a 2. idem , kop in profiel.

// 3. Laphria erythropus n. sp., mannelijke genitalien, van

boven gezien.

// 4. idem, als voren in profiel.

'/ 5. idem , vleugel.

n 6. Promachus leoninus Low $.

a 7. idem, kop in profiel.

a 8. idem, mannelijke genitalien, van boven gezien.

» 9. Pamponerus mendax Walk. $.

a 10. idem, kop in profiel.

» 11. Machimus atratulns Walk., mannelijke genitalie'n.

// 12. idem, vleugel.

" 13. Machimus coruscus n. sp., vleugel.

PI. 5. fig. 1. Cinadus spurius n. sp. <?.

a 2. idem , kop in profiel.

a 3. idem, mannelijke genitalie'n, van boven gezien.

a 4. idem, als voren in profiel.

« 5. Cinadus spretus n. sp. , mannelijke genitalie'n, van

boven gezien.

// 6. idem , als voren in profiel.
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PI. 5. fig. 7. Itauius melanopygus n. sp. , mannelijke genitalie'n.

a 8. idem , eind van het achterlijf ?.

' 9. Itamus spinicauda n. sp. , eind van het achterlijf 2.

// 10. Threnia microtelus n. sp. $.

" 11. idem, eind van het achterlijf.

// 12. Threnia acanthura n. sp. ?.

" 13. idem, eind van het achterlijf.

« 14. Allocotasia scitula Walk., mannelijke genitalie'n.

'/ 15. Allocotasia praeacuta n. sp, , kop in profiel.

// 16. idem, mannelijke genitalien.
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AANTEEKENINGEN
BETREFFENDR

Oost-Indische Diptera,

DOOR

P. M. VAN DEE WULP.

VIII. Ortalinae.

Bezig zijnde met de bewerking der Mexicaansche Ortalinen en

Trypelinen voor de Biologia Gentrali Americana, vestigde ik mijne

aandacht op eenige, deels voor mij nieuwe, Oost-Indische vormen

uit deze groepen , waartoe vooral de coJlectie van den heer Neervoort

van de Poll mij de gelegenheid opende.

Eenige daartoe betrekkelijke aanteekeningen mogen hier eene

plaats vinden.

1. Platystoma stellata Walk.

Platystoma stellata Walk. Proc. Linn. Soc. I. 32. 109.

atomarlum Walk. 1. c. IV. 148. 174.

pita cl'tplena Walk. 1. c. V. 208. 21.

» Ost. Sack. Ann. Mus. Genova , XVI. 471,

parvula Schin. Dipt. Nov. Reise, 280. 104.

Deze soort werd op Java (Buitenzorg) door Kannegieter in een

aantal exemplaren van beide seksen verzameld ; ook in West Java

(Sukabumi) is zij door Fruhstorfer aangetroffen. Walker had haar

van Malacca en Celebes, Schiner mede van Java. De hier aange-

geven synonymie werd reeds door Osten Sacken vastgesteld. Eene

afbeelding van den vleugel (PI. 10 fig. 1) nioge de herkenning der

soort gemakkelijk maken.
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2. Naupoda ypsilon n. sp. ?.

Glanzig zwart; kop, sprieten en schenen roodachtig; tarsen

bleekgeel; vleugels met twee smalle bruine dwarsbanden, ilie zich

in de discoidaal-cel vereenigen.

Lengte 4 mm.

De geheele kop, zoomede de sprieten, roodachtig bruin; het

voorhoofd zoo breed als de oogen , met korte bleekgele beharing;

ter wederzijde van de bijoogen (even als in N. platessa Ost. Sack.)

eene glanzige vlek , welker voorrand iets ingedrukt is; twee paar

verticaal-borstels. Thorax, schildje en achterlijf glanzig zwart, met

nauwelijks merkharen blauwen gloed; het achterlijf korter dan

de thorax; de ringen vrij dnidelijk afgescheiden. Pooten korl
,

zwart; de schenen roodachtig; de tarsen bleek roodgeel. Vleugels

(PI. 10 fig. 2) naar verhouding groot en breed, glasachtig met iets

bruinachtige tint; twee smalle bruine banden gaan van het midden

van den voorrand uit, en vereenigen zich in de discoidaal-cel,

onder de middeldwarsader , die door den tweeden band omzoomd is.

van daar zich voortzettende als een zoom aan den binnenkanl der

zeer scheef geplaatste achterdwarsader ; eene teekening, die eenigs-

zins op eene grieksche Y gelijkt. Het aderbeloop wijkt in sommige

opzichten af van dat van N. platessa Ost. Sack (Berl. Entom.

Zeitscbr. XXVI. p. 222. fig. 6); de mediastinaal-cel , ofschoon

smal, is toch te herkennen ; de middelste wortelcel strekl. zich niet

tot het midden der vleugellengte uit en is slechts weinig langer

dan de ondersle wortelcel; de discoidaal-cel is niet vierkant , maar

in eene spitse punt tot vrij dicht bij den achterrand uitgerekt.

Twee vrouwelijke exemplaren van Tji Bodas, Goenong Gede,

4000 voet , op Java (Kannegieter) in de collectie van de Poll.

3. Stenopterina geniculata n. sp. ?.

Zwart; wortelleden der sprieten en spits der dijen rood; een

zoom aan de vleugelspits en aan de achterdwarsader , alsmede

de mediastinaal-cel, bruin.

Lengte 6 mm.

Voorhoofd en aangezicht /.wart, zonder glans, aan de oogkanten
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met een smallen witten zoom; voorhoofd van voren iets gewelfd;

aangezicht onder de sprieten een weinig roodachtig; achterhoofd

glanzig blauwzwart , van onderen tegen de oogen grijsachtig.

Wortelleden der sprieten geelrood ; het lange , smalle derde lid

roodbruin ; sprietborstel aan den wortel van dat lid ingewricht

,

met roodachtige basis. De dikke zuigsnuit bruin , de palpen rood-

geel. Thorax, schildje en achterlijf glanzig blauwzwart; op den rug

van den thorax eene weinig duidelijke, witachtige langsstreep;

schildje met zes borstelharen ; achterlijf spits toeloopend; de eier-

buis aan het einde roodgeel. Pooten zwart; de heupen grijsachtig;

spits der dijen roodachtig; de voordijen met blauwen weerschijn;

het eerste lid der achtertarsen van onderen met roodbruine viltige

heharing. Kolfjes geel. Vleugels (PI. 10 fig. 3) aan den voorrand

met geelachtige- , overigens met grauwe tint; de mediastinaal-cel

bruin ingevuld; aan de spits eene breede, bruine omzooming, van

het eind der tweede langsader tot iets voorbij het eind der vierde;

ook de achterdwarsader bruin gezoomd ; middeldwarsader voorbij

het midden der discoidaal-cel ; derde en vierde langsaderen niet

eonvergeerend , maar eer nog iets uit elkander loopende.

Twee vrouwelijke exemplaren, het eene van Buitenzorg, het

andere van Goenong Tji Salimar, West Preanger, 3000 voet , op

Java (Kannegieter).

4. Stenopterina rufifemorata n. sp. $ ?.

Zwart; sprieten, dijen, voorheupen en eerste lid der achtertarsen

geelrood ; een zoom aan de vleugelspits en aan de dwarsaderen

,

alsmede de mediastinaal-cel, bruin.

Lengte 5,5—-6 mm.

Zeer verwant aan de voorgaande en in de meeste opzichten

daarmede overeenkomend , doch verschillend door de geelroode kleur

der dijen en voorheupen, en van het eerste lid der achtertarsen;

de voorheupen hebben aan den voorkant eene witte bestuiving;

het derde lid der sprieten is ook geelrood en alleen aan de spits

verdonkerd ; de witte langsstreep op den thorax is duidelijker ; het

achterlijf van het % heeft witachtige insnijdingen ; de eierbuis is
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slanker en hlijft tot het einde zwart. De teekening der vleugels is

ongeveer gelijk aan die der voorgaande soort; alleen lieeft de bruine

omzooming der vleugelspits iets minder uitbreiding; daarentegen

is ook tie middeldwarsader , ofschoon niet allijd even duidelijk

,

bruin gezooind.

Het Koloniaal Museum te Haarlem ontving vier exemplaren

(2 $ en 2 ?) van Malang op Java: een der beide paartjes is op-

genomen in de collectie van de Poll.

St. geniculata en rujifemorata onderseheiden zich van de overige

soorten van bet genus, door de aanwezigheid van zes (in plaats

van vier) borstels aan het schildje, en door de vierde langsader

,

welke aan haar einde niet opwaarts is gericht, waardoor de eei'ste

achtercel aan bet einde niet is vernauwd. Dit is ook hel geval met

St. didyma Ost. Sack, en zou, ook volgens Osten Sacken, wel

aanleiding tot eene generieke afscheiding kunnen geven.

5. Xiria violacea Wied.

Trypeta violacea Wied. Auss. Zweifl. II. 476. 1.

Van deze soort zijn in bet Leidsch Museum twee exemplaren

voorbanden, beiden van Java; bet eene een ? en hoogstwaar-

schijnlijk hetzelfde, waarnaar Wiedemann zijne beschrijving heeft

gemaakt; het andere, een £, dat later daarbij is gevoegd en terecht

als dezelfde soort is beschouwd.

Er valt niet veel aan Wiedemann's beschrijving toe te voegen.

De thorax is zeer fijn bestippeld en evenals het achterlijf met eene

korte en vrij dichte bebaring bezet. Wat Wiedemann van de eier-

buis heeft gezegd , dat deze nl. « breit umgeschlagen » zou zijn,

is onduidelijk geworden , omdat achter hel woord « breit » eene

comma ontbreekt; inderdaad is aan het typische exemplaar de eier-

buis naar evenredigheid breed en naar onderen omgebogen. Het

aangezicht is van boven ingedrukt en aan de onderste helft plot-

seling sterk opgezwollen (zie PI. 10 fig. 4).

De soort beantwoordt volkomen aan de generieke kenmerken

van het geslacht Xiria, zooals die door Walker (Proc. Linn. Soc.

I. 36) en Osten Sacken (Ann. Mus. Genova, XVI. 464) zijn aan-
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gegeven. De vleugelteekening (waarvan hier op PI. 10 fig. 5

eene afbeelding wordt gegeven) komt met Wiedemann's beschrijving

overeen.

Het geslacht Xiria is stellig tot de groep der Ortalinen te reke-

nen '

)

5
wegens de zeer in de lengte getrokken mediastinaal-cel

en het gemis van borstels voor op het voorhoofd. Behalve de Ja-

vaansche A. violaceu Wied. zijn nog twee andere soorten bekend

:

A. antica Walk., van den berg Ophir, en X. obliqua Ost. Sack.,

van Sumatra. Eene vierde, nog onbeschreven soort, mede van

Java, wordt hierachter besproken. De soorten gelijken zeer op

elkander; alien zijn zwart met meer of minder nietaalglans; ook

de kop is van die kleur ; de pooten daarentegen zijn holder rood-

geel, met de laatste leden der tarsen en veelal ook de schenen

zwart. De vleugelteekening bestaat in eene groote donkerbruine

plek, die de vleugelspits inneemt en zich soms aan den achterrand

voortzet, benevens een even zoo gekleurde middenband, die aan

den voorrand , daar waar de eerste langsader eindigt , een aanvang

neemt en de middeldwarsader insluit; ook de achterdwarsader heeft

eene donkere omgeving. Aan de spiieten zijn gewoonlijk de wortel-

leden zwart en het derde lid geel; de sprietborstel is duidelijk

gevederd. Niettegenstaande de onderlinge gelijkenis, laten de soorten

zich, vooral naar de vleugelteekening, vrij wel van elkander onder-

scheiden , als volgt

:

1. De donkere middenband der vleugels eindigt

aan de vierde langsader en is afgezonderd

van de overige donkere I eekening , die den

achterrand niet bedekt 2

De donkere middenband is van onderen

verbonden met de donkere omgeving der

vleugelspits, die zich ook over een groot

deel van den achterrand uitstrekt . . 3

2. De donkere plek der vleugelspits aan de

iiiwendige zijde hoekig gebogen en afge-

1) ]u mijn „ Catalogue of the Diptera from S. Asia" p. 191 is liet ten onrechte

ouder de Trypetiuae geplaatst.
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scheiden van de donkere omgeving der

achterdwarsader; de middenband eenigszins

schuin (PL 10 fig. 5) violacea Wied.

De donkeie plek der vleugelspifs aan de

binnenzijde slechts zeer flauw gebogen en

van onderen tot even over de achterdwars-

ader doorgetrokken ; de middenband recht-

standig (fig. 6, naar Westwood) . . . antica Walk.

3. De verbinding van den middenband met de

overige donkere teekening is zoo , dat eene

zeer schuin geplaatste glasachtige tusschen-

ruimte overblijft, waarvan het ondereinde

voorbij de achterdwarsader op de vierde

langsader rust. Het donkere gedeelte van

den achterrand is smal en laat de vijfde

langsader , behalve aan het uiteinde
,
ge-

heel vrij (fig. 7 . naar Osten Sacken).

Voortarsen geheel zwart. obliqua Ost. Sack.

De bovenbedoelde glasachtige tusschenruimte

is eenigszins driehoekig en staat aan haar

ondereinde nog voor de achterdwarsader.

Het donkere gedeelte van den achterrand

is breed en reikt tot aan de vijfde langs-

ader (fig. 9). — Tarsen , ook de voor-

tarsen, alleen aan het einde zwart. . . Lavinia n sp.

6. Xiria Lavinia n. sp. ?.

Zwart; sprietcn en pooten roodgeel; vleugels met een breeden

bruinen zoom aan de spits en langs den achterrand, alsmede een

daaraan verbonden, schuin dwarsbandje over do middeldwarsader.

Lengte 7,5 mm.

Kop (PL 10 fig. 8) zwart, met eenigen glans; voorhoofd op de

voorste helft mil korle en dichte, zwarte beharing, op den schedel

met langere borstels; de kanten van hot voorhoofd met blauwen

gloed; aangezicht onder do sprieten diep ingedrukt, aan de onderste
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hellt weder opgeheven , docli minder sterk dan bij violacea (fig. -4)

en ter wederzijde knobbelig verdikt. Sprieten boven de middellijn

der oogen ingewricht; bel eerste lid zeer kort en zwart; het

tweede van voren lichtgeel, met een duidelijk borstelhaar; het

derde lid roodgeel, elliptisch, dubbel zoo lang als het tweede;

sprietborstel zwart, gevederd. Zniger roodgeel
;
palpen zwart. Thorax

en schildje zwart, met flauwe groenachtige tint, fijn bestippeld en

met korte, dichte, geelachtige behaving. Achterlijf elliptisch , zwart

met paarsachtigen metaalgloed ; de breede
,
platgedrukte eierbuis

glanzig zwart. Pooten , met inbegrip der voorheupen , roodgeel; de

schenen iets donkerder, maar volstrekt niet zwart; middelschenen

met eene stevige zwarte eindspoor; de taisen bleekgeel , lift eerste

lid langer dan de volgenden te zamen; de laatste drie leden kort

en zwart; de dijen van onderen met korte, zwarte beharing.

Kolfjes roodgeel. Vleugels (fig. 9) langer dan het achterlijf; langs

den achterrand is een breede donkerbruine band, die aan het eind

der beide onderste wortelcellen begint, aan den vleugelrand eenigs-

zins verbleekt , de achterdwarsader geheel bedekt en zich ver-

volgens als een breede zoom aan de vleugelspits ombuigt ; tusschen

de tweede en derde langsaderen verloont zich daarin een iets

lichter gekleurd vlekje; aan den voorrand , ter plaatse waar de

eerste langsader uitmondl, begint een bruin bandje, dat in schuine

richting over de middeldwarsader loopt en zich dan met het overige

donkere gedeelte vereenigt , zoodat aan den voorrand eene groote

,

niin of meer - driehoekige
,
glasachtige vlek overblijft, waarvan de

spits van onderen op de achterdwarsader rust. Aan den voorrand

der vleugels is eene korte beharing; dergelijke beharing bevindt

zich ook aan de eerste en tweede langsaderen en aan de ader tusschen

de beide onderste wortelcellen. De hulpader is uiterst dun en loopt

zoo dicht langs de eerste langsader, dat zij alleen te onderscheiden

is. wanneer men den vleugel met de loupe tegen het lieht beziet

;

de derde en vierde langsaderen zijn recht en evenwijdig; de middel-

dwarsader staat schuin en merkelijk voorbij het midden der discoidaal-

cel; de beide onderste wortelcellen zijn groot en bereiken ongeveer een

derde der vleugellengte; de haar begrenzende aderen zijn dik en zwart

;
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do dwarsader, welke de onderste wortelcel aisluit, is flauw gebogen.

Een enkel vrouwelijk exemplaar van Sukabumi, West-Java

(Fruhstorfer).

Behalve door de vleugelteekening, verschilt X. Lavinia van de

overige soorten van net genus door de roodgele kleur der schenen

;

bij de andere soorten zijn deze zwart; bij obliqua bovendien de

voortarsen geheel zwart.

ICTEROPTERA nov. gen.

(ixieyoi
}

geelzucht; rtisgov
, vleugel).

Roodgele soorten , met gele , bruin geteekende vleugels. Voor-

hoofd ongeveei zoo breed als de oogen , met evenwijdige zijden

;

behalve de vier borstels op den scbedel nog met enkele fijnere

borstels meer naar voren; oogen ovaal; aangezieht rechtstandig,

aan den mondrand niet vooruitstekend, in 't midden onder de

sprieten iets uitgehold , met vrij duidelijke gezichtslijsten ; achter-

hoofd in 't midden gezwollen. Sprieten korler dan het gezicht*, het

derde lid driemaal zoo lang als het tweede, aan het einde afgerond

;

sprietborstel van boven fijn gevederd , aan de onderzijde met enkele

haartjes. Thorax van boven en in de zijden met borstels; schildje

met vier borstels: geen borstels boven de heupen. Achterlijf ge-

welfd, elliptisch, spits toeloopend, vijfringig; eierbuis platgedrukt
.

,

aan 't einde spits. Pooten naakt; middenschenen met eene stevige

eindspoor. Vleugels lang en smal , Ianger dan het achterlijf; medi-

astinaal-cel langwerpig; derde en vierde langsaderen aan het einde

divergeerend ; onderste wortelcel niet Ianger dan de middelste , mel

puntig uiteinde.

Dit genus moet tot de Ortalinae worden gerekend, wegens de

tot aan hare uitmonding duidelijke hulpader, den vonn der eierbuis

en het gemis vr.n stevige borstels op het voorhoofd (zie eene schets

van den kop van I. limbipemiis , PI. 10 fig. 10). Het zou kunnen

zijn, dat het samenvalt met het mij onbekende genus Sopkira

Walk., dat ook tot de Ortalinae behoort '), doch waarvan geen

1) Iu mij n „ Catalogue of the Diptera from S. Asia" is Sophira teu onrechte

onder de Trypetiuae gesteld.
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der beschreven soorten met de beide soorten van Icteroptera kan

worden geidentifieerd.

Deze laatsten laten zich onderscheiden als volgt

:

Thorax van voren met twee zwarte stippen ; vleugels

met een bruinen zoom aan voor- en acht errand . . limbi/pennis.

Thorax en achterlijf met verscheidene zwarte stippen

en strepen; vleugels met een bruin vlekje in 't midden, maculata.

7. Icteroptera limbipennis n. sp. ?.

Lengte 6,5 mm.

Roodgeel , ook de sprieten, monddeelen
,

pooten en kolfjes;

thorax en schildje eenigszins glanzig; thorax van voren met een

paar zwarte vlekjes, op den rug met zeer korte, bleekgele be-

haring; achterlijf ongevlekt ; eierbuis roestkleurig , zoo lang als de

beide laalste lijfsringen te. zamen , langwerpig driehoekig; bet eerste

lid breed en plat, in 't midden iets ingedrukt; het tweede lid

smal , met eene langsgroef; het derde eene kleine, donkere spits.

Vleugels (PI. 10 fig. 11) geel; aan den voorrand een bruine zoom
,

van de uitmonding der hulpader tot een weinig voorbij het eind

der tweede langsader; aan den achterrand een dergelijke , breedere

zoom, die de achterdwarsader insluit , doch de wortelcellen niet

bedekt; tweede en derde langsaderen flauw gebogen naar den voor-

rand loopende; middeldwarsader duidelijk voorbij het midden der

discoidaal-cel ; achterdwarsader recht.

Een enkel vrouwelijk exemplaar van Sukabumi , West-Java,

2000 voet (Fruhstorfer).

8. Icteroptera maculata n. sp. <?.

Gelijkt in grootte
,
gedaante en kleur geheel op de voorgaande.

De beide zwarte vlekjes voor op den thorax zijn als een paar

langsstrepen tot aan den dwarsnaad voortgezet en liangen daar samen

met een zwarten dwarsband in de borstzijden die eerst een weinig

naar voren buigt en dan, rechtstandig en zich versmallende, tot

tusschen de voor- en middenheupen is doorgetrokken ; een zoom

langs den achterrand van den thorax, en het grootste gedeelte van
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den achterrug zijn mede zwart. De ringen van liet aehterlijf

hebben een zwarten voorzoom, die den zijnaad niel bereikt en op

de laatste ringen in 'I midden breed is afgebroken, zoodat slechts

een paar zijvlekken overblijven. Al deze zwarte teekening op thorax

en aehterlijf is zeer glanzig. Vleugels (PI. 10 fig. 12) geel. vooral

intensief op de voorste helft; de bruine randzoomen ontbreken

,

doch in 't midden , op de vierde langsader, tusschen de beide dwars-

aderen , is een bruin, niet scherp begrensd vlekje; het aderbeloop

verschilt niet van dat van /. limbipemiis.

Een mannelijk exemplaar van Hdi Madjedja , Nias (Kannegieter)

.

IX. Trypetinae.

1. Dacus umbrosus Fabr.

Dacus umbrosus Fabr. Syst. Antl. 274. 7; Wied. Auss. Zweifl

II. 517. 7.

» fascvpennis Wied. Zool. Mag. III. 28. 92 ; id. Auss.

Zweifl. II. 519. 9; v. d. Wulp, Tijdschr. v. Enlom.

XXIIL 181. 92. pi. 11 f. 4.

Bacirocera fasciatvpennis Dol. Nat. Tijdschr Ned. Ind. X. 412.

30. pi. 8. f. 1.

Slrumeta confo/mis Walk. Proc. Linn. Soc. I. 34. 111. pi. 2 f. 4.

Dacus conformis Ost. Sack. Ann. Mus. Gen. XVI. 460.

lief komt mij niet twijfelachtig voor , dat de Javaansche Dacus-

soort, die ik tot dusver steeds als D. fascipennis Wied. heb gede-

termineerd, geen andere is als die, welke door Walker onder den

naam van Slrumeta conformis is beschreven en als zoodanig ook

door Westwood is afgebeeld. Bovendien geloof ik, dat zij zich zelfs

laat teiugbrengen tot Dacus umbrosus Fabr. Wei loopen de be-

schrijvingen nog al niteen ten opziclitr der kleur en teekening van

den thorax en het aehterlijf; niaar wat betreft de vltngelteeke-

ning, — en die is hier van veel beteekenis, — heerscht de meeste

eenstemmigheid.

Van vijf exemplaren (alien <?), die ik op dit oogenblik gele-

genheid heb te vergelijken, zijn drie van Java en twee van Waigoe.
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De kleur en teekening van thorax en achterlijf leveren aanmer-

kelijke verschillen op. Bij een der exemplaren is de rug van den

thorax nagenoeg eenkleurig zwart, met nauwelijks eenige aan-

duiding van eene roodachtige langstreep in 't midden; bij anderen

vertoonen zich twee breede, zwartachtige langsbanden; en somtijds

hebben deze banden een min of meer duidelijken , smallen donkeren

zoom, zoodat vier zwarte langslijnen ontstaan, of ook wel drie

zulke lijnen, indien de beide middelsten niet scherp afgescheiden

zijn Het achterlijf is geelrood , met eene min of meer uitgebreide

zwarte teekening. Waar deze het meest ontwikkeld is, zijn de

eerste en tweede ring nagenoeg geheel zwart ; ter wederzijde van

den derden ring is eene groote zwarte vlek , en over den rug eene

zwarte langsstreep. Somtijds is de zwarte kleur der beide wortel-

ringen ingekrompen tot een paar zijvlekjes en is ook de rugstreep

onvolkomen. Er zijn voorts exemplaren , waarbij slechts eenige aan-

duiding van de zwarte teekening te zien is. In alle plastische ken-

merken daarentegen , en evenzeer in de teekening en het aderbeloop

der vleugels bestaat volmaakte overeenkomsl , zoodat het aannemen

van meer dan eene soort ten eenenmale is uitgesloten.

2. Xarnuta leucotelus Walk.

Xarnuta leucotelus Walk. Proc. Linn. Soc. I. 28. 95. PI. 1 fig. 4.

Syn. Oxyphora malaica Schin. Dipt. Nov. Reise, 244. 125.

Twee exemplaren (beiden <?) van Buitenzorg op Java (Kannegieler).

Eene afbeelding van den vleugel geef ik op PI. 10 fig. 13.

Toen Walker (1. c.) het geslacht Xarnuta invoerde, meende hij

daarin verwantschap met Kelomyza te zien en bracht het daarom

tot de groep der Helomyzinae, geheel ten onrechte evenweljwant

het behoort tot de Trypetinae. Dit blijkt reeds uit de afbeelding,

door Westwood aan Walker's heschiijving toegevcegd, en waarin

de onderste basaal-cel duidelijk met eene uitgerekte spits wordt

voorgesteld , iels wat vaak bij de Trypetinen , doch bij de Helomyzinen

nimmer voorkomt. Ook het rechtstandige einde der hulpader , die in

eene eeltachtige verdikking aan den voorrand uitloopt, is eenedui-

delijke aanwijzing, dat wij bier met eene Trypetine te doen hebben.
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De beide voor mij staande Javaansche exemplaren komen geheel

met Walker's beschrijving overeen , ook wat den sprietborstel be-

treft, die daarin als naakt wordl aangeduid, in strijd met West-

wood's afbeelding, waar hij duidelijk als gevederd wordt voorge-

steld. Ik vind toch den sprietborstel schijnbaar naakt, ofschoon

daaraan , bij zeer sterke vergrooting, eene korte mieroscopische

beharing kan worden waargenomen.

Nog in een ander opzicht bestaat een verschil met Westwood's

atbeelding: de vleugels zijn namelijk daarin voorgesteld met eene

glasacbtige of witte vlek aan de middeldwarsader , welke vlek aan

de voor mij staande exemplaren niet aanwezig is.

De heer E. E. Austen van het Britsch Museum is zoo vrien-

delijk geweest, mij omtrent beide die verschilpunten in telichten,

na onderzoek van de typische exemplaren in bet Museum. Volgens

bem is inderdaad de sprietborstel niet geheel naakt , maar is tocb

de beharing merkelijk korter dan zij in Westwood s figuur is voor-

gesteld. En wat de witte plek in 't midden der vleugels betreft

,

waarvan Walker in zijne beschrijving ook niet gewaagt, deze is

in geen der typische exemplaren aanwezig , zoodat bier aan eene

misteekening of eene fout van den graveur moet worden gedaeht

,

waarvan de aanleiding te zoeken is in een uiterst smal streepje

,

iets lichter van kleur dan de omgeving, dat zich ter wederzijde

van het dwarsadertje voordoet, en ook in de door mij ondorzochte

exemplaren is te vinden.

Na al het voorgaande , kan er geen twijfelbestaan.dat Oxyphora

malalca Schiner dezelfde soort is. Schiner zelf vermoedde dit reeds,

maar liet zich door de verschillen met WT

estwood's afbeelding en

door Walker's onjuiste systematische rangschikking , terughouden

om beide soorten te identifieeren.

De soort schijnt zeer verspreid voor te komen : Walker had haar

van Singapore, Schiner van Ceylon.

3. Anomoea fossata Fabr.

Tephritis fossata Fabr. Syst. Antl. 320. 20.

Trypeta fossata Wied. Auss. Zweifl. II. 503. 41.
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Trypeta Elimia Walk. List Dipt. Brit. Mus. IV. 1033; Ost.

Sack. Bed. Entom. Zeitschr. XXVI. 227.

(Ma/ is regularls Dol. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XVII. 119. 75.

Twee exemplaren {$ en ?) van Buitenzorg, op Java (Kanne-

gieter). Ik geef eene vleugelafbeelding op PI. 10 fig. 14.

Door Osten Sacken (1. c.) is reeds uitgemaakt, dat Ortalis

regularls Dol. dezelfde soort is als Trypeta Elimia Walk Er valt

m. i. niet aan te twijf'elen, dat beiden ook synoniem zijn met

Tephritis fossata Fabr. , waarvan de beschrijving volkomen kan

worden toegepast. Fabricius bad de soort van Tranquebar; Walker

en Osten Sacken badden haar van de Pbilippijnen , en nu is de

soort ook op Java gevonden.

De eigenaardige teekening der vleugels herinnert aanstonds aan

Anomoea anlica Wied. , die in Europa zeer verspreid is en ook

eene enkele maal in ons land is aangetroffen. Zonder veel dwang

laten zich ook de generieke kenmerken van bet. geslacbt Anomoea

Walk, op de Oosl-Indische soort toepassen. Alleen zijn bij deze

de sprieten iets korter ; de tweede langsader strekt zich wat verder

uit; de achterdwarsader is meer rechtstandig en heeft niet de

scheeve richting als in A autlca. De derde langsader is ter plaatse,

van waar een scbuin dwarsstreepje naar het eind der vierde langs-

ader loopt , een weinig opgeheven.

Eene andere, dicht aan fossata verwante soort ontving ik onlangs

van Prof. J. Ritzema Bos, aan wien zij uit Sumatra was toege-

zonden met de inededeeling , dat zij in larvenstaat schade aan den

koffiebooin toebracht De minder gave toestand van het eenige

exemplaar (een $) laat niet toe eene volledige beschrijving ervan

te geven , maar is toch voldoende, om daarin eene nieuwe soort

te zien.

4. Anomoea alboscutellata n. sp. $.

Zij verschilt van A. fossata door liet geelachtig witte schildje;

al de dijen en ook de achterschenen zijn zwart. De vleugelteekening

(zie fig. 15) is vrij wel dezelfde, behalve dat het schuine dwars-

streepje, bij fossata uit de derde langsader naar het eind der vierde
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loopende, hier onlbreekt; ook is de derde langsader, ter plaatse

waar dit streepje een aanvang zou nemen , niet opgebogen. De

achlerdwarsader staat ids meev scheef, ofschoon alfijd veel minder

dan l)ij de Europeesche A. antica

5. Rioxa lanceolata Walk.

Rioxa lanceolata Walk. Proc. Linn. Soc. I. 35. 114. pi. 2.

fig. 3; id. I. 132. 151.

Van deze soort heb ik voor mij slaan een vrouwelijk exemplaar

van Buitenzorg, op Java (Kannegieter) en verschoidene anderen

,

van beide seksen , mede door Kannegieter op het eiland Nias ver-

zameld.

Walker's bescbrijving, en vooral de door Westwood daarbij ge-

voegde afbeelding, laten omtrent de determinatie geen twijfel over.

De langwerpige thorax en het schildje zijn ongemeen plat en liggen

als 't ware onder eene lijn ; bet eenigszins driehoekige schildje heeft

zes borstels , twee aan elke zijde , waarvan de achtersten korter

zijn, en twee aan den achterrand. De sprietborstel is alleen van

boven gevederd, wat nit Westwood's figuren ook duidelijk blijkt.

De postverticaal-borstels zijn geel, de overige borstels van het voor-

hoofd zwart. De heupen zijn alien zwart; ook de wortel der achter-

dijen is zwart, wat zich meestal in eene streep aan beide zijden

voortzet. De teekening der vleugels schijnt wel aan eenige variatie

onderhevig, maar komt in de hoofdzaak met de beschrijving en

Westwood's afbeelding overeen (zie mijne afbeelding PI. 10 fig. 16).

De mediastinaal-cel is bijzonder lang, wijl de hulpader nauwelijks

een derde der vleugellengte bereikt en daarentegen de eeiste langs-

ader dicht bij de tweede eindigt.

Nu ik deze typische soort van het genus Rioxa Walk, heb

leeren kennen , dringt zich opnieuw de vraag bij niij op, in hoever

mijn geslacht Ptilona, dat daaraan zoo nauw verwanl is, lecht

van bestaan heeft en waarin eigenlijk de verschilpunten zijn ge-

legen. De beide genera laten zich vooral van elkander onder-

scheiden door den vorm der mediastinaal-cel , die bij liioxa buiten-

gewoon is verlengd , doordien het eind der eerste langsader veel
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dichter bij liet eind der tweede dan bij dat der bulpader ligl

,

lerwijl bij Ptilona de mediastinaal-cel hare gewone gedaante heelt.

Overigens is bij llloxa de thorax zeer in de lengte getrokken en

even als het schildje bijzonder plat. In verband tot het voren-

staande , zou Ptilona sexmaculata , door niij op p. 51 der « Diptera

Sumatra-expedilie » beschreven , mede lot liioxa behooren , zooals

trouwens reeds door Osten Sacken (Berl. Ent. Zeitschr. XXVI.

p. 226) is opgemerkt ').

Het aantal borstels op het schildje (6 bij liioxa , 4 bij Ptilona)

en evenmin de bevedering alleen boven op den sprietborstel , kan

als een doorgaand ondeircheidingskenmerk dienen, omdat niij

eene Ptilo?ia-soorl bekend is, Pi. modesta Fabr. (zie hierna) , welke

ook zes borstels op het schildje heeft en den sprietborstel alleen

van boven behaard , maar die wegens de niet verlengde mediasti-

naal-cel toch tot Ptilona te rekenen is.

In hoever de aanwezigheid of het ontbreken van een praesutu-

ralen borstel in den omtrek der schouders nog een verscbilpunt

zou opleveren , zooals Osten Sacken meenl , kan ik niet beoor-

deelen , omdat ik op dit oogenblik niet in de gelegenheid ben , dit

aan alle mij bekende Ptiloua-soo\{en te onderzoeken.

6. Ptilona modesta Fabr.

Dacus modestvs Fabr Syst. Antl. 278. 29.

Trypeta modesta Wied. Auss. Zweifl. II. 493. 26.

Een vrouwelijk exernplaar, van Java, in het Koloniaal Museum

te Haarlem.

Wiedemann's opgaven kunnen in alle opzichten worden toege-

past , zoodat ik aan de bcstemming niet twijfel ; doch tot meerder

zekerheid geef ik bier nogmaals eene uitvoerige beschrijving.

Lengle 6 mm. Kop bleek roodgeel ; voorhoofd ongeveer zoo breed

als de oogen , met evenwijdige zijden en vrij stevige borstels ; de

bijoogen door een zwart stipje aangeduid; aar.gezicht nog iets

bleeker dan het voorhoofd , zacht gewelfd ; op de wangen , onder

1) De door Osten Sacken aldaar vermelde Rioxa sp. van de Phili]ipijneu is

stellig dezelfde soort als mijne Ttilona sexmaculata.
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de ovale oogen , een zwart vlekje ; aan het achterhoofd van onderen

twee divergeerende zwarte vlekken. Sprieten roodgeel ; de wortel-

leden zeer kort; het tweede lid van boven met een borsteltje ; het

derde elliptisch , aan de spits een weinig versmald , tot ongeveer

de halve lengte van het gezicht reikende : sprietborstel alleen van

boven gevederd. Zuiger roodgeel
;
palpen bruinachtig. Thorax en

schildje geelachtig wit . met twee gehogen zwarte dwarsbanden

;

de eerste geheel van voren , de schouders vrijlatend; de plek achter

de bocht van den band roodgeel ; de tweede band van voren door

den dwarsnaad bogrensd en in de zijden tot aan den vleugelwortel

voortgezet : borst en achterrug zwart ; de thorax en het srhildje

eenigszins gewelfd; in de zijden en van achteren op den thorax

vrij stevige zwarte borstels ; schildje met zes dergelijke borstels,

Achterlijf eivormig, ruim zoo breed als de thorax , zwart ; de ringen

met een geelachtig wit ten , in 't midden iets versmalden voorzoom
;

eierbuis glanzig zwart, plat kegelvormig, aan het einde afgeknot.

Vleugels (PI. 10 fig. 17) donkerbruin, aan den wortel geelachtig,

aan het begin van den achterrand grijs; in de bruine kleur ,er-

scheidene witte of glasachtige vlekken: drie aan den voorrand, de

eerste zeer klein , aan de uitmonding der hulpader ; de tweede min

of meer driehoekig , aan de uitmonding der eerste langsader ; de

derde, rondachtig , aan het eind der tweede langsader; voorts twee

aan den achterrand, de eerste van onregelmatigen vorm, van

boven tot in de discoidaal-cel reikende ; de andere voorbij de achter-

dwarsader; eindelijk vier vlekken in het. centrum, een voor de

middeldwarsader, een voor de achterdwarsader , en twee ronde,

schuin naast elkander, in de eerste achtercel ; aan de vleugelspits

is geen glasachtige vlek. Aan het eind der hulpader steekt een zeer

klein randdoorntje uit ; de mediastinaal-cel is niet verlengd , wijl de

eerste langsader ver van de tweede in den voorrand uitloopt; de

middeldwarsader is iets voorbij het midden der discoidaal-cel geplaatst.

Hier boven is reeds gezegd, dat deze soort, wegens de niet ver-

lengde mediastinaal-cel en den meer gewelfden vorm van thorax

en schildje, tot Ptilona gebrachl moet worden , doch het valt in

het oog, dat zij , door den alleen van boven gevederden sprietborstel
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en de aanwezigheid van zes borstels aan het schildje, lot Eioxa

nadert.

Trypeta incisa Wied. (Auss. Zweifl. II. 500. 37) is stellig eene

zeer na verwante, zoo niet dezelfde soort. Van beiden wordt door

hem Bengale als vaderland vermeld.

7. Acanthoneura Polyxena Ost. Sack.

Ost. Sack. Ann. Mus. Genova, XVI. 462.

Een mannelijk exemplaar van Tji Bodas, Goenong Gede, op

Java (Kannegieter) , waarvan ik op PL 10 fig. 18 eene vleugelatbeel-

ding geef. Het voorwerp komt wel overeen met de beschrijving

,

door Osten Sacken gegeven, docb welke slechis het ? betreft. Aan

het voor mij staande exemplaar is de thorax glanzig tabaksbruin;

het achterlijf is van boven zwart en evenzeer glanzig; alleen de

beide eerste ringen zijn meer bruingeel; de tweede met een ondui-

delijk, in 't midden afgebroken, zwart bandje; de derde ring heeft

een smallen , bruingelen achterzoom en een driehoekig vlekje van

dezeltde kleur; iets dergelijks, ofschoon minder duidelijk, vertoont

ook de vierde ring; de buik is bruingeel. De genitalia puilen uit

en schijnen te bestaan uit een kort
,
geelachtig wortellid

,
gevolgd

door een grooter, eenigszins eivormig, glanzig donkerbruin orgaan,

dat van onderen behaard is en aan 't eind twee dicht bijeenstaande,

geelachtige tepeltjes draagt. In de zijden van den thorax zijn ver-

scheidene vrij lange borstels, en vier dergelijke borstels bevinden

zich aan het schildje.

De vleugelteekening, door Osten Sacken beschreven en afge-

beeld, vind ik in de hoofdzaak in het voor mij staande exemplaar

terug, zooals bij vergelijking van mijne afbeelding kan blijken,

Over de juistheid der determinatie bestaat dan ook bij mij geen

twijfel.

Of nu evenwel de soort terecht in het geslacht Acanthoneura

Macq. geplaatst is , schijnt mij toe nog niet boven alle bedenking

te zijn. De eenige soort, A. fuscipennis Macq. (Dipt. exot. II. 3.

220. PI. 30 f. 2) , waarop Macquart dit genus heeft gegrond , zou

aan den voorrand en aan eenige aderen der vleugels doornen
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(« epines ») hebben en in dil opzicht o. a. aan sommige Helomyzinen

herinneren. Van A. Tolyxena kan dil echter niet gezegd worden;

wel heeft deze aan den voorrand en de aderen eene beharing,

maar die beharing is sleehts zeer kort en alleen bij eene vrij

krachtige vergrooting zichtbaar, even als dit bij verscheidene andere

Trypetinen yoorkomt. Overigens zijn de opgaven van Macquart

omtrent de generieke kenmerken te kort en te oppervlakkig , om

zich eene juiste voorstelling van het genus te kunnen maken,

terwifl ook de door beni gegeven afbeelding te gebrekkig is, om

hieraan tesrenioet te komen.
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